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Fair Play jest marką stworzoną dla Ciebie. Chcemy sprawiać, by Twoje marzenia się 
urzeczywistniały i żebyś osiągał swoje cele. Dlatego oddajemy w Twoje ręce nową 
kolekcję Fair Play Competition Collection 2018, która powstała po to, by każdy kto 
realizuje swoją pasję mógł korzystać z produktów najwyższej jakości. Nasze modele 
konkursowe są redefinicją klasyki na potrzeby nowoczesnych i podążających za 
trendami sportowców. Czerń, granat, biel i odcienie szarości przełamujemy odważną 
czerwienią, tkaniny techniczne – zmysłową i kobiecą koronką. Do tradycyjnych wzorów 
wprowadzamy charakterystyczne detale, zdobienia i motywy. Aby zaprezentować swoją 
ofertę udaliśmy się w wyjątkowe miejsce, gdzie zainspirowani niezwykłą atmosferą 
zamkowych wnętrz i bajkową architekturą, stworzyliśmy ten katalog. Do zobaczenia na 

czworobokach i parkurach!

Fair Play is the brand created for you. We would like all of you to reach your goals and 
make your dreams come true. Therefore, the Fair Play 2018 Competition Collection was 
created so that those who pursue their passions could use the highest quality products. 
Our new styles redefine the classics for modern, trend - following athletes. Shades of 
black, navy, white and grey are set against the boldness of red. Performance knit fabrics 
are combined with sensual and feminine lace. The collection incorporates traditional 
elements with intricate embellishments. To showcase our collection, we travelled to 
one of the most unique places where the atmosphere of castle interiors and fairy tale 

architecture inspired us to create this catalogue. See you in the arena!

E Q U E S T R I A N 
CO M P E T I T I O N 
C O L L E C T I O N

2018
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Art. 09813
FRAK UJEŻDŻENIOWY | DRESSAGE TAILCOAT 

ISABELL 
 
Długi frak ujeżdżeniowy, wykonany z wysokiej jakości 

cienkiego, elastycznego, przeciwdeszczowego 
softshellu. W komplecie poszetka i dwie pary 

wymiennych patek. Pod pachami wywietrzniki.

Dressage tailcoat made of a high quality, elastic,
water resistant softshell. Comes with a pocket square
and two exchangeable flaps. Air vents under arm pits 

for impoved ventilation.

KOLORY | COLORS:
1010 – czarny | black 

1212 – granatowy | navy

ROZMIARY | SIZES: 
 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

72, 76, 80
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Art. 09809 
FRAK UJEŻDŻENIOWY | DRESSAGE TAILCOAT

PATRIK
  

Męski długi frak ujeżdżeniowy wykonany z 
cienkiego, elastycznego, przeciwdeszczowego 

softshellu. W komplecie poszetka i dwie pary 
wymiennych patek. Pod pachami wywietrzniki.

Men’s dressage tailcoat made of a thin, elastic
and water resistant softshell fabric.  Comes with 
a pocket square and two pairs of exchangeable 

flaps. Air vents under arm pits for impoved 
ventilation.

KOLORY | COLORS:
0110 – czarno-beżowy | black-beige 

1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy 

0112 – granatowo-beżowy | navy-beige

ROZMIARY | SIZES: 
 44, 46, 48, 50, 52, 54
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Art. 09812
FRAK DAMSKI | SHOW JACKET

BEATRICE
Krótki frak ujeżdżeniowy wykonany z cienkiego, elastycznego, 
przeciwdeszczowego softshellu, zapinany na podwójny rząd 
guzików. W komplecie poszetka i dwie pary wymiennych 
patek. Pod pachami wywietrzniki.

Short dressage jacket made of a thin, elastic and water
resistant softshell fabric. Comes with a pocket square and 
two pairs of exchangeable flaps. Air vents under arm pits 
for impoved ventilation.

KOLORY | COLORS:
1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy 

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 72, 76, 80 
+ 140, 152, 164
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Art. 09814
FRAK DAMSKI | SHOW JACKET

JUDY
Krótki frak ujeżdżeniowy wykonany 
z cienkiego, elastycznego, 
przeciwdeszczowego softshellu.
W komplecie poszetka 
i dwie pary wymiennych patek. 
Pod pachami wywietrzniki.

Short dressage jacket made of
a thin, elastic and water resistant
softshell fabric. Comes with 
a pocket square and two pairs 
of exchangeable flaps. Air vents 
under arm pits for impoved 
ventilation.

KOLORY | COLORS:
1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy 

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
+ 140, 152, 164
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Art. 09815 
FRAK DAMSKI | SHOW JACKET 

TIFFANY
Klasyczny frak konkursowy uszyty 

z cienkiego, elastycznego
i przeciwdeszczowego softshellu.

Classic show jacket made of a thin, elastic 
and water resistant softshell fabric. 

KOLORY | COLORS:
1010 – czarny | black 

1212 – granatowy | navy 
0404 – czerwony | red 

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 72, 76, 80 

+ 140, 146, 152, 158, 164
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Art. 09805 
FRAK DAMSKI | SHOW JACKET

VIVIENNE
  
 Elegancki frak konkursowy 

wykonany z cienkiego, elastycznego, 
przeciwdeszczowego softshellu. 

Elegant show jacket made of a thin, 
elastic and water resistant softshell 

fabric.

KOLORY | COLORS: 
2110 – czarno-srebrny | black-silver 

2112 – granatowo-srebrny | navy-silver

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44
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Art. 09806 
FRAK DAMSKI | SHOW JACKET

CESARIA
  
 Elegancki frak konkursowy 

uszyty z elastycznego, cienkiego, 
oddychającego, wodoodpornego 

softshellu.

Elegant show jacket made of an 
elastic, thin, breathable and water 

resistant softshell fabric. 

KOLORY | COLORS: 
1010 – czarny | black 

1212 – granatowy | navy 
1111 – szary | grey

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44
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Art. 09807 
FRAK DAMSKI | SHOW JACKET

BEA
  
Krótki frak ujeżdżeniowy, wykonany z wysokiej jakości cienkiego, 
oddychającego, elastycznego, przeciwdeszczowego softshellu. 
W komplecie poszetka i dwie pary wymiennych patek.

Short dressage show jacket made of a high quality, thin, breathable, elastic 
and water resistant softshell fabric. Comes with a pocket square and two 
pairs of exchangable flaps. 
 
KOLORY | COLORS: 
1010 – czarny | black    + size: 140, 152, 164, 170
1212 – granatowy | navy
1111 – szary | grey
0202 – brązowy | brown

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

SPERSONALIZUJ SWÓJ FRAK! 
CUSTOMIZE YOUR JACKET!

Art. 09085 
DODATKOWE PATKI DO FRAKA BEA 
| ADDITIONAL FLAPS FOR BEA JACKET

KOLORY | COLORS: 
0404 – czerwony | red 
0101 – beżowy | beige 
1010 – czarny | black
1212 – granatowy | navy
1111 – szary | grey
0202 – brązowy | brown
0909 – żółty | yellow
6060 – pomarańcz | orange
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Art. 09808 
FRAK UJEŻDŻENIOWY | DRESSAGE TAILCOAT

BETTY
Długi frak ujeżdżeniowy, wykonany z cienkiego, 

elastycznego, oddychającego
i przeciwdeszczowego softshellu. 

W komplecie poszetka i dwie pary wymiennych 
patek. Pod pachami wywietrzniki.

Dressage tailcoat made of a thin, elastic, 
breathable and water resistant softshell fabric. 
Comes with a pocket square and two pairs of 
exchangeable flaps. Air vents under armpits. 

KOLORY | COLORS: 
1010 – czarny | black 

1212 – granatowy | navy 
1111 – szary | grey

0202 – brązowy | brown 

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44

SPERSONALIZUJ SWÓJ FRAK!
CUSTOMIZE YOUR JACKET! 

Art. 09082 
DODATKOWE PATKI DO FRAKA BETTY 

| ADDITIONAL FLAPS FOR BETTY 

KOLORY | COLORS: 

 0404 – czerwony | red 
6060 – pomarańczowy | orange

 0909 – żółty | yellow
 0101 – beżowy | beige
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Art. 09810
FRAK MĘSKI | SHOW JACKET

RALF
 

Męski frak konkursowy uszyty z 
elastycznego,  oddychającego
  i wodoodpornego softshellu.

Men’s competition jacket made 
of a breathable, elastic, water 

resistant softshell fabric. 

KOLORY | COLORS: 
1010 – czarny | black 

1212 – granatowy | navy

ROZMIARY | SIZES:
44, 46, 48, 50, 52, 54

Art. 09801 
FRAK DAMSKI | SHOW JACKET

EVITA PRO
Frak konkursowy o minimalistycznym designie, uszyty 

z elastycznego, oddychającego i wodoodpornego softshellu.

Competition jacket with a minimalistic design. Made of an elastic, 
breathable and water resistant softshell fabric. 

KOLORY | COLORS: 
0404 – czerwony | red 
1010 – czarny | black 

1212 – granatowy | navy 
1111 – szary | grey

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 72, 76, 80 + 134, 146, 152, 158, 164, 170, 176
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Art. 09049
PLASTRON | READY TIED STOCK

GLORY
Elegancki plastron uszyty z plisowanej 
tafty z biżuteryjną ozdobą w kolorze 
srebrnym. Zapinany z tyłu na rzep.

Elegant stock tie with a pleated 
taffeta and decorative jewellery. 
Velcro fastened. 

KOLORY | COLORS:
0003 - biały | white

ROZMIARY | SIZES:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Art. 09052
PLASTRON | READY TIED STOCK

MAJESTY
Elegancki plastron z piękną biżuteryjną 

ozdobą w kolorze srebrnym. 
Zapinany z tyłu na rzep.

Elegant stock tie with 
decorative jewellery. 

Velcro fastened. 

KOLORY | COLORS:
0003 - biały | white

ROZMIARY | SIZES:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)
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Art. 09048
PLASTRON | READY TIED STOCK

VICTORY
Elegancki plastron elegancki plastron uszyty z tafty, ze srebrnym 
motywem wędzidełka, kontrastowym paskiem, błyszczącymi 
cyrkoniami i wypustkami. Zapinany z tyłu na rzep.

Elegant stock tie with a silver bit motif, contrasting strap and shiny
zircons. Velcro fastened.

KOLORY | COLORS:
1103 – biało-szary | white-grey
1203 – biało-granatowy | white-navy

ROZMIARY | SIZES:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Art. 09047
PLASTRON | READY TIED STOCK

HARMONY
 
Elegancki plastron uszyty z tafty, ozdobiony aplikacją z kryształków.

Elegant stock tie made of a taffeta and decorated with a crystal 
application. Velcro fastened. 

KOLORY | COLORS:
0003 – biały z białymi krzyształkami | white with white crystal jets
1203 – biały z biało-granatowymi kryształkami | white with white-navy blue 
crystal jets 

ROZMIARY | SIZES:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Art. 09044
PLASTRON | READY TIED STOCK 

PRINCESS
Elegancki plastron uszyty z tafty, z tyłu 

zapinany na rzep.

Elegant stock tie made of taffeta. 
Velcro fastened. 

KOLORY | COLORS:
0003 – biały, srebrna korona | white, silver crown 

ROZMIARY | SIZES:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L 38-40 cm)
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„Riding is a passion which connects souls”
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Art. 03199
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT

VICTORIA
Innowacyjna koszulka w komplecie 
z plastronem mocowanym do niej 
za pomocą magnesów. Można go z 
łatwością odpiąć lub przypiąć, bez 
konieczności przeglądania się w lustrze 
lub pomocy osób trzecich.
Koszulka posiada panele boczne 
z perforacją dla maksymalnego 
przepływu powietrza. 

Innovative show shirt with a magnet
fastened plastron. Easy on/off thanks to
clever magnets which always snap into
correct placement. The show shirt 
feautres perforated side panels for incre-
ased air flow. 

KOLORY | COLORS:
0312 – granatowo-biały | navy-white 
0303 – biały | white 
0311 – szaro-biały | grey-white

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44 
+ 140,152,164
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Art. 03161
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT

NICOLE
Koszulka konkursowa wykonana z cienkiej dzianiny 
technicznej doskonale przepuszczającej powietrze 
i odprowadzającej wilgoć na zewnątrz. 

Competition shirt made of a thin, highly breatha-
ble and moisture wicking technical fabric. 

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white 
0312 – granatowo-biały | navy-white

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44 

Art. 03197
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT

DANIELA
Koszulka konkursowa wkładana przez głowę, 
wykonana z oddychającej dzianiny o lekkim, 

srebrnym połysku oraz z oddychającej 
siateczki powyżej linii biustu 

Pullover competition shirt made of a 
breathable, slightly shiny fabric with a 

breathable mesh above the bust. 

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white 

1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy

ROZMIARY | SIZES:

34, 36, 38, 40, 42, 44                                   
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Art. 03182
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT

HELEN
 
Koszulka konkursowa wykonana z wysokiej jakości dzianiny 
technicznej. 

Competition shirt made of a high quality technical fabric.   
   

KOLORY | COLORS:
0311 – szaro-biały | grey-white 
0303 – biały | white 
0312 – granatowo-biały | navy-white

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44                              

Art. 03144 
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT 

CHARLOTTE
Koszulka konkursowa wykonana z cienkiej dzianiny 
technicznej doskonale przepuszczającej powietrze 
i odprowadzającej wilgoć na zewnątrz.

Classic competition shirt made of a thin, 
breathable and moisture wicking fabric.  

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white
7575 – szary melanż | grey melange
1212 – granatowy | navy

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 140, 152, 164   
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Art. 03198 
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT 

LUCIA
Koszulka konkursowa wykonana z cienkiej dzianiny 
technicznej doskonale przepuszczającej powietrze i 
odprowadzającej wilgoć na zewnątrz, z wstawką z miękkiej, 
ozdobnej koronki.

Competition shirt made of a thin, highly breathable and 
moisture wicking technical fabric with soft, decorative lace. 

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white 
1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44

Art. 03202
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM | LONGSLEEVE 

LUCIA LONGSLEEVE

Koszulka konkursowa z długim rękawem wykonana 
z cienkiej dzianiny technicznej, z wstawką z miękkiej, 
elastycznej, ozdobnej koronki. 

Long sleeve competition shirt made of a thin technical 
fabric with soft decorative lace. 

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white 
1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44
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Art. 03193 
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT 

CECILE 2.0
Koszulka konkursowa wykonana z cienkiej 
dzianiny technicznej doskonale przepuszczającej 
powietrze i odprowadzającej wilgoć na zewnątrz. 

Competition shirt made of a thin, breathable and 
moisture wicking technical fabric.                                          

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white
1010 – czarny | black
2314 – jasnoszary melanż | light grey melange

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44
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Art. 03170 
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT 

CECILE
Koszulka konkursowa wykonana z cienkiej dzianiny 
technicznej doskonale przepuszczającej powietrze 
i odprowadzającej wilgoć na zewnątrz. 

Competition shirt made of a thin, breathable and
moisture wicking technical fabric. 

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white 
1212 – granatowy | navy

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44  
140, 152, 164, 170       

Art. 03195 
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM | LONGSLEEVE

CECILE  LONGSLEEVE

Koszulka konkursowa z długim rękawem 
wykonana z cienkiej dzianiny technicznej, 
z wstawką z ozdobnej siatki.
 
Long sleeve competition shirt made of a thin, 
technical fabric with a decorative mesh insert.  

KOLORY | COLORS: 
0303 – biały | white 
1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44
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Art. 03184
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT

MARCO
Elegancka, męska koszulka wykonana 
z cienkiej dzianiny technicznej doskonale 
przepuszczającej powietrze i odprowadzającej 
wilgoć na zewnątrz. 

Elegant men’s shirt made of a thin, highly 
breathable and moisture wicking softshell 
fabric. 

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white

ROZMIARY | SIZES:
46, 48, 50, 52

Art. 03175 
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT

PAUL  

Sportowa męska koszulka wykonana z 
cienkiej dzianiny technicznej doskonale 
przepuszczającej powietrze 
i odprowadzającej wilgoć na zewnątrz.

Sporty men’s shirt made of a thin, 
highly breathable and moisture wicking 
technical fabric. 

KOLORY | COLORS:
1203 – biało-granatowy | white-navy 

ROZMIARY | SIZES:
46, 48, 50, 52

Art. 03151 
KOSZULKA | COMPETITION SHIRT

LEO  

Elegancka, męska koszulka wykonana z cienkiej 
dzianiny technicznej doskonale przepuszczającej 
powietrze i odprowadzającej wilgoć na zewnątrz.

Elegant men’s shirt made of a thin, breathable and 

moisture wicking technical fabric. 

KOLORY | COLORS:
1203 – biało-granatowy | white-navy 
0303 – biały | white

ROZMIARY | SIZES:
46, 48, 50, 52
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Art. 09051
KRAWAT | RIDING TIE 

PIK

Elegancki krawat 
wykonany z dzianiny.
 
Elegant tie.

KOLORY | COLORS: 
0003 – biały | white 
 
ROZMIARY | SIZES: 
one size

Art. 09050
KRAWAT | KNITTED 
RIDING TIE 

 AS
Wygodny w użyciu 
krawat ze stałym 
wiązaniem. 

Easy to use tie.

KOLORY | COLORS: 
0003 – biały | white 
 
ROZMIARY | SIZES: 
one size
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Art. 01447
     BRYCZESY | BREECHES 

RHETT 
Bryczesy męskie z lejem kolanowym, 

pokrytym trwałym żelem w technologii 
COMFiSTICK ®. Zakończone elastyczną 

nogawką. 

Men’s knee patch breeches with durable 
COMFiSTICK® silicone grip. Elastic leg 

bottoms.                                           

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white 

1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy 

0101 – beżowy | beige

ROZMIARY | SIZES:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
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Art. 01465
BRYCZESY | BREECHES

CARINA

Bryczesy damskie z wysokim stanem i elastycznym 
zakończeniem nogawek. Pełny lej ¾, pokryty jest 

trwałym żelem w technologii COMFiSTICK ® 

Women’s high waist breeches. 3/4 full seat 
with a durable COMFiSTICK® silicone grip. 

Elastic leg bottoms.

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white

1212 – granatowy | navy
1010 – czarny | black

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
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Art. 01462, Art. 07462
BRYCZESY | BREECHES

JILLIANE
Bryczesy damskie z pełnym lejem ¾, pokrytym 
trwałym żelem, w technologii COMFiSTICK ®. 
Zakończone elastyczną nogawką.  

Women’s 3/4 full seat breeches featuring the durable 
COMFiSTICK® silicone grip. Elastic leg bottoms.

ROZMIARY | SIZES
34, 36, 38, 40, 42, 44
+164 (kolory | colors: 1010, 1212)

Art. 07462

KOLORY | COLORS:
1078 – buraczkowy, czarny lej | beatroot, black seat
1256 – bladoniebieski, granatowy lej | pale blue, navy seat
1011 – szary, czarny lej | grey, black seat

Art. 01462
KOLORY | COLORS:
1010 – czarny | black
1212 – granatowy | navy
1047 – ciemnobeżowy, czarny lej | dark beige, black seat
0303 – biały | white
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Art. 01456
BRYCZESY | BREECHES

JILL
Bryczesy z lejem kolanowym, pokrytym trwałym żelem w 
technologii COMFiSTICK ®. Zakończone elastyczną nogawką. 

Knee patch breeches with COMFiSTICK silicone grip. 
Elastic leg bottoms.                                          

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white
1010 – czarny | black
1212 – granatowy | navy
4747 – ciemnobeżowy | dark beige

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
+ 140, 152, 164, 170

Art. 01460, Art. 07460
BRYCZESY | BREECHES

CLEO
Bryczesy damskie z pełnym lejem pokrytym silikonem 

COMFiSTICK®. Elastyczne zakończenie nogawek. 
 

Women’s full seat breeches with COMFiSTICK® silicone grip. 
Elastic leg bottoms.  

 

ROZMIARY | SIZES:
34, 36, 38, 40, 42, 44

Art. 07460
KOLORY | COLORS:

1078 – buraczkowy, czarny lej | beatroot, black seat
1256 – bladoniebieski, granatowy lej | pale blue, navy seat

1011 – szary, czarny lej | grey, black seat

Art. 01460
KOLORY | COLORS:

1212 – granatowy | navy
1010 – czarny | black

1047 – ciemnobeżowy, czarny lej | dark beige, black seat
0303 – biały | white
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KASK | HELMET

FUSION
Absolutny top seller, lekki kask zgodny z obowiązującą 
europejską normą bezpieczeństwa. Posiada efektywny 
system wentylacji i dwa systemy regulacji uprzęży. 
Wewnątrz kasku znajduje się odprowadzająca pot, 
odpinana wkładka.

Absolute bestseller. Light helmet which conforms
to the current European safety standards. Reliable
ventilation and two regulation systems to ensure a
perfect fit. Detachable, moisture-wicking insert inside.

ROZMIARY | SIZES:
XXS/S (51-55 CM), S/M (55-57 CM),
M/L (57-59 CM), L/XL(59-61CM)

DOSTĘPNY W 4 WERSJACH WYKOŃCZENIA:
AVAILABLE IN 4 VERSIONS:

Art. 05115 - FUSION MATT 

Art. 05116 - FUSION STARDUST 

Art. 05117 - FUSION LOGO

Art. 05118 - FUSION MOONLIGHT 

KOLORY | COLORS:
2110 – czarno-srebrny I black-silver
2112 – granatowo srebrny I navy-silver

Art. 05117
FUSION LOGO

Art. 05116
FUSION STARDUST

Art. 05115
FUSION MATT

Art. 05118
FUSION MOONLIGHT
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Art. 05119 
KASK | HELMET 

FUSION CROCODILE
Nowy wzór.  Top wykończony syntetyczną skórą 

imitującą wzór skóry krokodyla.

New version! Synthetic leather finish imitating 
crocodile skin. 

KOLORY | COLORS:
 6510 – czarny-chrom | black-chrome

ROZMIARY | SIZES:
XXS/S (51-55 CM), S/M (55-57 CM), M/L (57-59 CM), 

L/XL(59-61CM)

Art. 05120 
KASK | HELMET 

FUSION SNAKE
Nowy wzór. Top wykończony syntetyczną skórą 

imitującą wężową skórkę.

New version! Synthetic leather finish imitating 
snake skin. 

KOLORY | COLORS:
 6510 – czarny-chrom | black-chrome

ROZMIARY | SIZES:
XXS/S (51-55 CM), S/M (55-57 CM), M/L (57-59 CM), 

L/XL(59-61CM)

Nowoczesny, lekki kask z ozdobną wstawką z syntetycznej skóry.
Kask posiada wyjątkowo efektywny system wentylacji oraz 2-punktową regulację

zapięcia. Możliwość regulowania obwodu kasku za pomocą pokrętła z tyłu zapewnia idealne dopasowa-
nie obwodu kasku do głowy (regulacja w zakresie kilku centymetrów). Wykonany z materiału o wysokim 

stopniu absorpcji uderzeń. Wewnątrz kasku znajduje się odprowadzająca pot, odpinana wkładka.
Zapakowany w funkcjonalną torbę. Zgodny z obowiązującą europejską normą bezpieczeństwa.

Innovative, lightweight helmet with a synthetic skin insert. Featuring an effective
ventilation system. The 2 point strap adjustment and size control knob ensure a perfect fit within a few 
cm. Made of a highly shock absorbing material. Soft, easily removable, moisture wicking mesh lining on 

the inside. Comes with a functional bag. Conforms to the current European safety standards.

NEW FUSION CROCODILE & SNAKE
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Art. 04136
PODKOLANÓWKI | SOCKS

MISTY
Ultralekkie podkolanówki z górną częścią typu pończocha, która ułatwia wkładanie 
długich butów. Pakowane po 3 pary. 

Ultralight riding socks with stocking top. Come in a pack of 3 pairs. 

Art. 04109 
PODKOLANÓWKI | SOCKS 

LOGO
Top seller, podkolanówki z wstawką z 
przewiewnej siatki.

Bestselling riding socks with mesh insert. 

ROZMIARY | SIZES: 
S (33-35) M (36-41), L (42-46)

Art. 02003 
PASEK | BELT

SPLENDOR
Elegancki pasek wykonany z wysokiej 
jakości, naturalnej skóry.

Elegant belt made of high quality, 
genuine leather. 

ROZMIARY | SIZES:
S (80 cm), M (85 cm), L (90 cm)

KOLORY | COLORS:
1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy 
0202 – brązowy | brown

KOLORY | COLORS: 
1204 – czerwono-granatowy | red-navy
1229 – różowo-granatowy | pink-navy
1243 – limonkowo-granatowy | lime green-navy
1213 – j. niebiesko-granatowy | light blue-navy
1005 – niebiesko-czarny | blue-black
1201 – beżowo-granatowy | beige-navy
0810 – czarno-szary | black-grey
0812 – granatowo-szary | navy-grey
0308 – szaro-biały | grey-white
0803 – biało-szary | white-grey

ROZMIARY | SIZES:
S (33-35) M (36-41), L (42-46)

KOLORY | COLORS:
100812 - granatowo-jasnoszaro-czarny 
| navy-light grey-black

Art. 06075
RĘKAWICZKI | GLOVES

INGRID
Eleganckie rękawiczki wykonane z oddychającej cienkiej 
syntetycznej skóry o lekko błyszczącej fakturze. 

Elegant gloves made of breathable, synthetic leather. 
Slightly shiny texture.
 
ROZMIARY | SIZES:  XS, S, M, L, XL 

KOLORY | COLORS: 
0303 – biały | white,        1010 – czarny | black
1212 – granatowy | navy,     0202 – brązowy | brown

Art. 06076
RĘKAWICZKI | GLOVES

SHIRA
Elastyczne, letnie rękawiczki z syntetycznej skóry. 
Wierzchnia warstwa wykonana z cienkiej siatki. 

Elastic, summer gloves made of synthetic leather. Light 
mesh on outerpalm. 

ROZMIARY | SIZES: XS, S, M, L, XL 

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white,        1010 – czarny | black 
1212 – granatowy | navy,     0202 – brązowy | brown

Art. 06080
RĘKAWICZKI | GLOVES

MIRANDA
Rękawiczki wykonane z cienkiej syntetycznej skóry, 
z perforowanymi wstawkami przepuszczającymi 
powietrze. 

Breathable gloves made of thin, synthetic leather with 
perforated inserts.

ROZMIARY | SIZES:  XS, S, M, L, XL

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white
0310 – czarno-biały | black-white
1112 – granatowo-szary | navy-grey

Art. 06079
RĘKAWICZKI | GLOVES

GAJA
Eleganckie rękawiczki wykonane z  cienkiej syntetycznej 
skóry, z elastycznymi wstawkami w newralgicznych 
miejscach.

Synthetic leather gloves with reinforcing inserts. 

ROZMIARY | SIZES: XS, S, M, L, XL

KOLORY | COLORS:
0303 – biały | white
1212 – granatowy | navy
1111 – szary | grey

Art. 06072
RĘKAWICZKI | GLOVES

CONTOUR
Rękawiczki z antypoślizgowym nadrukiem silikonowym, 
przepuszczające powietrze.

Anti-slip, breathable, silicone print gloves.

ROZMIARY | SIZES: XS, S, M, L, XL, + 8, 10, 12 lat | years

KOLORY | COLORS:
1010 – czarny | black,  1212 – granatowy | navy
0303 – biały | white,  0202 – brązowy | brown
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Art. 12521 
CZAPRAK | SADDLE PAD

AZURYT
Wysokiej jakości czaprak wykonany z atłasu, podszyty tkaniną typu 
„quick dry”.

High quality saddle pad made of satin with quick dry lining. 

ROZMIARY | SIZES: FULL, DRE

KOLORY | COLORS:
5555 – bordowy | deep red
0101 – beżowy | beige
1010 – czarny | black
0808 – szary | grey
0303 – biały | white
0707 – ciemnozielony | dark green
1212 – granatowy | navy

Art. 27507 
NAUSZNIKI | FLY VEIL

AZURYT
Nauszniki z wysokiej jakości bawełny. Uszy wykonane z elastycznej 
dzianiny, dzięki czemu doskonale dopasowują się do końskich uszu. 

High quality, cotton fly veil. Stretchable fabric on the ears which ensure 
a perfect fit. 

ROZMIARY | SIZES: FULL

KOLORY | COLORS:
5555 – bordowy | deep red
0101 – beżowy | beige
1010 – czarny | black
0808 – szary | grey
0303 – biały | white
0707 – ciemnozielony | dark green
1212 – granatowy | navy

Art. 12513 
CZAPRAK | SADDLE PAD

ROYAL DIAMOND
Wysokiej jakości czaprak ozdobiony podwójnym sznurkiem 
i połyskującym haftem.Podszyty szybkoschnącą tkaniną typu “quick dry”.

High quality saddle pad with double piping and shiny embroidery. Quick Dry lining.

ROZMIARY | SIZES: FULL, DRE

KOLORY | COLORS:
0202 – brązowy | brown
0404 – czerwony | red
5555 – bordowy | deep red
1212 – granatowy | navy
4040 – szafirowy | royal blue
0707 – c. zielony | dark green
5454 – kremowy | ecru
0303 – biały | white

Art. 27301 
NAUSZNIKI | FLY VEIL

ROYAL DIAMOND
Nauszniki wykonane z bawełny oraz przewiewnej siatki.  

Cotton fly veil with mesh.

ROZMIARY | SIZES: FULL

KOLORY | COLORS:
0202 – brązowy | brown
0404 – czerwony | red
5555 – bordowy | deep red
1212 – granatowy | navy
4040 – szafirowy | royal blue
0707 – c. zielony | dark green
5454 – kremowy | ecru
0303 – biały | white
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Art. 30015
KALOSZKI NEOPRENOWE Z FUTERKIEM | NEOPRENE OVERREACH BOOTS 
WITH FUR

TROT
Kalosze z grubego, trwałego neoprenu, chroniące piętkę oraz koronkę kopyta. 
Górna krawędź podszyta futrem syntetycznym.

Thick, durable neoprene boots which protect the coronet and heel. Lined 
with faux fur.

ROZMIARY | SIZES: M, L, XL

KOLORY | COLORS:
0003 – biały | white
0010 – czarny | black

Art. 50618
OCHRANIACZE UJEŻDŻENIOWE | PRO DRESSAGE BOOTS

CADENCE
Ochraniacze ujeżdżeniowe podszyte delikatnym futerkiem syntetycznym. 
Mocne rzepy stabilizują ochraniacz, a elastyczne wstawki zapobiegają zbyt 
mocnemu zaciśnięciu go na nodze.

Dressage protection boots. Lined with soft, faux fur. Strong velcro for stability 
and elastic inserts to ensure the boots are not too tight.

ROZMIARY | SIZES: M, L, XL

KOLORY | COLORS:
0003 – biały | white
0010 – czarny | black
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„Don’t follow your dreams, chase them”
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BRYCZESY | BREECHES

Maksymalny komfort i przyczepność podczas jazdy!

Maximum comfort and grip while riding!

MODELE | MODELS:

RHETT Art. 01447, CARINA Art. 01465, 
JILLIANE Art. 01462, JILL Art. 01456, 
CLEO Art. 01460

SKŁAD | COMPOSITION: 
50% nylon / 50% nylon
43% poliester / 43% polyester
7% elastan / 7% elastane

CLEO Art. 07460, JILLIANE Art. 07462 
Z OCHRONĄ UV | WITH UV PROTECTION

SKŁAD | COMPOSITION: 
 77% nylon / 77% nylon
16% aqua x / aqua x
7% elastan / 7% elastane

Nowatorska technologia żelowego, antypoślizgowego 
i odpornego na ścieranie nadruku, zapewniającego 
maksymalną przyczepność

Innovative, anti-slip, wear resistant  gel print technology, 
providing maximum grip

•   komfort | comfort       •   przyczepność | grip 
•   trwałość | durability    •   elastyczność | flexibility

FRAKI | SHOW JACKETS

Wodoodporny, lekki, elastyczny  i oddychający SOFTSHELL, 
który pokochasz!

Breathable, lightweight and water resistant softshell which 
you will love!

MODELE | MODELS:

ISABELL Art. 09813, PATRIK Art. 09809, BEATRICE Art. 09812, 
JUDY Art. 09814,  TIFFANY Art. 09815,  VIVIENNE Art. 09805
CESARIA Art. 09806,  BEA Art. 09807,  BETTY Art. 09808,
RALF Art. 09810,  EVITA PRO Art. 09801

SKŁAD | COMPOSITION: 
100% polyester / 100% poliester 
Lining:  94% poliester / 94% polyester
6% elastan / 6% elastane

+

KOSZULKI KONKURSOWE | COMPETITION SHIRTS

Przepuszczająca powietrze, lekka i elastyczna dzianina 
techniczna w pięknej formie! 

Breathable, light and elastic technical fabrics in the finest forms!

MODELE | MODELS:
VICTORIA Art. 03199, NICOLE Art. 03200,   DANIELA Art. 03197
HELEN Art. 03182, CHARLOTTE Art. 03144, LUCIA Art. 03198 
LUCIA LONGSLEEVE Art. 03202, CECILE 2.0 Art. 03193 
CECILE Art. 03170, CECILE LONGSLEEVE Art. 03195 
MARCO Art. 03184, PAUL Art. 03175, LEO Art. 03151 

SKŁAD | COMPOSITION: 
90% poliester / 90% polyester
10% elastan / 10% elastane

więcej znajdziesz na stronie:
Discover more at:

W W W. FA I R - P L AY. P L

CIESZ SIĘ SPORTEM JEŹDZIECKIM TAK JAK LUBISZ! | ENJOY RIDING THE WAY YOU LIKE IT!

Klasyczna elegancja nie oznacza rezygnacji z nowoczesnych technologii. Nasza odzież łączy w sobie modę i sport. Kolekcja Competition jest wykonana 
z materiałów najwyższej jakości, oddychających, elastycznych, zapewniających komfort użytkowania w każdych warunkach pogodowych. 

Classic elegance does not mean giving up modern technology. Our clothes combine fashion and sport. The Competition collection is made 
of materials of the highest quality, breathable, flexible and comfortable to use in all weather conditions.

WINDPROOF BREATHABLE STRETCHABLE

WATER RESISTANT

STRETCHABLE

BREATHABLE

PERFECT FITTING EASY TO WASH

GRIP MADE IN POLAND

MADE IN POLAND

MADE IN POLAND

BREATHABLE SKIN DRY

STRETCHABLE

KEEPS PERFORMING
DURING WEAR Sesję zdjęciową do katalogu Competition Collection 2018 zrealizowaliśmy w 

magicznym miejscu, na terenie Zamku Moszna w woj. opolskim. Zarządowi 
i pracownikom serdecznie dziękujemy za udostępnienie obiektu i pomoc.

The photo session for the 2018 Competition Collection catalog took place at the 
magical Moszna castle in the Opole voivodship. We would like to thank the castle’s 

management and employees for helping us in this unique project.  

WWW.MOSZNA-ZAMEK.PL
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CREATED BY RIDERS FOR RIDERS
TESTED BY PROFESSIONALS



Inter Api Sp. z o.o. 
ul. Kazimierzowska 16, 05-822 Milanówek 

tel: +48 22 724 4728, e-mail: info@interapi.pl


