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COMPETITION COLLECTION 2020/2021

Once again we are pleased to present to you the effects of the work of our team of designers and constructors who, 
with great passion, have been creating new models of tailcoats, breeches, show shirts and beautiful accessories for many months, 

so that each show is unique for you.
Traditionally, we focus on the exceptional quality of production and sew our signature models (i.e. show jackets, show shirts, breeches 
and riding socks) in Poland, which allows us to control production at every stage. We sew them for you using technically advanced 
fabrics and decorate them in a sophisticated way to create an absolutely unique product. We have created our offer, bearing in mind 

how important comfort of use and an original design are for you. 
We have left many timeless and popular models in our offer. The new ones have been designed with the highest quality of fabrics 

and accessories with a focus on their durability and functionality.
This year we are very proud to present our extraordinary models of show jackets, which in the coming season you can adjust not only 
to your figure and taste, but also to the weather conditions. These competition jackets have been sewn from technical fabrics in order 
to be able to fulfill an extremely important function of protecting you from rain, harmful effects of sunlight, or on hot days to give you 

comfort that you have not experienced before.
Our collection is invariably dominated by show shirts, whose proven quality and original design you have been appreciating 

for many years. In their production we consistently use the most advanced technologies, 
providing you with a final product with exceptional properties.

The novelty of this season are new models of show shirts, show jackets, breeches and riding helmets that have a common motifs, thus 
creating very consistent, perfectly matching sets.

Thank you for choosing our brand and staying with us for another year.  See you on the arena and parcours! 

         Fair Play Team
Po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentować Wam efekty pracy naszego zespołu projektantów i konstruktorów, 

którzy z ogromną pasją, przez wiele miesięcy tworzyli nowe modele fraków, bryczesów, koszulek konkursowych 
oraz pięknych dodatków, tak aby każde zawody były dla Was wyjątkowe. 

Zgodnie z tradycją stawiamy na wyjątkową jakość produkcji i szyjemy nasze flagowe modele (czyli fraki, bluzki, bryczesy 
oraz plastrony) w Polsce, co pozwala nam kontrolować produkcję na każdym etapie. Szyjemy je dla Was przy użyciu 
zaawansowanych technicznie dzianin i ozdabiamy w wyszukany sposob, aby powstał absolutnie unikatowy produkt. 

Stworzyliśmy naszą ofertę, mając na uwadze, jak ważny jest dla Was komfort użytkowania 
oraz niebanalne wzornictwo odzieży konkursowej. 

W ofercie pozostawiliśmy wiele ponadczasowych i bardzo lubianych przez Was modeli, a te nowe zaprojektowaliśmy, 
stawiając na najwyższą jakość tkanin, dodatków, ich trwałość oraz funkcjonalność. 

W tym roku z wielką dumą  prezentujemy Wam nasze nadzwyczajne modele fraków, które w nadchodzącym sezonie możecie 
dopasować nie tylko do swojej sylwetki oraz gustu, lecz również do niezwykle kapryśnych warunków atmosferycznych. 

Fraki zostały uszyte z tkanin technicznych, by móc spełniać wyjątkowo ważna funkcję zabezpieczenia Was przed deszczem, 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych czy też w upalne dni dać Wam komfort, jakiego dotąd jeszcze nie zaznaliście.
W naszej kolekcji niezmiennie brylują koszulki konkursowe, których sprawdzoną jakość oraz niebanalny design doceniacie 

już od wielu lat. Przy ich produkcji konsekwentnie korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii, dostarczając Wam 
produkt końcowy o wyjątkowych parametrach.

Nowością w tym sezonie jest to, że nowe modele bluzek, fraków, bryczesów oraz kasków jeździeckich łączą ze sobą wspólne 
motywy, tworząc w ten sposób wyjątkowo spójne komplety.

Dziękujemy, że wybraliście naszą markę i pozostaniecie z nami kolejny rok.  Do zobaczenia na czworobokach i parkurach.
               

Zespól Fair Play
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Out of love and concern for the environment, we have introduced an innovative material 
into our new show jackets, the fibers of which are made from more than 30% grain, 
unlike other polyester fabrics made from 100% petroleum derivatives. 
The fabric is highly breathable. In addition, it has UV cut fibers that provide long-lasting 
UV protection for your skin. Furthermore, it is extremely elastic, durable and resistant to creases. 
It is very pleasant to the touch and perfectly fits the body. 

Z troski o środowisko, wdrożyliśmy innowacyjny materiał, którego włókna powstają 
w ponad 30% ze zboża w odróżnieniu od innych tkanin np. poliestrowych pochodzących 
w 100% z pochodnych ropy naftowej. 
Świetnie przepuszcza powietrze. Posiada włókna UV cut, które zapewniają ochronę skóry przed 
promieniowaniem słonecznym. Ponadto jest wyjątkowo elastyczny, wytrzymały 
i odporny na zagniecenia, a także bardzo przyjemny w dotyku i idealnie dopasowuje się do ciała. 

COMPOSTITION | SKŁAD 
68% POLYESTER, 32% POLYESTER CORN STARCH YARN
68% POLIESTER, 32% PRZĘDZA Z POLIESTROWEJ SKROBI KUKURYDZIANEJ

PRODUCT FEATURES | CECHY PRODUKTU

MODELS | MODELE 
DOROTHEE CHIC Art. 09824
FLORINE Art. 09825
VALENTINA PEARL Art. 09816
VALENTINA PERAL YOUNG Art. 09816
ANABELLE CRYSTAL Art. 09820
TAYLOR CHIC Art. 09826
TAYLOR Art. 09819
STEVE Art. 09811

SH
O

W
 JACKETS | FRAKI
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Art. 09824

DOROTHEE  CHIC
DRESSAGE  TAILCOAT 
FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Highly elegant and beautifully tailored dressage tailcoat

• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric 

• Collar, points and back decorated with discreet crystals 

• Tail evenly weighed and lined with synthetic leather 

• Mesh lining for enhanced air cirulation 

• Eyelets under armpits 

• Comes with a white, satin  pocket square and two sets 

  of exchangeable points

• Niezwykle elegancki i pięknie skrojony długi frak ujeżdżeniowy 

• Doskonale przepuszczający powietrze 

   i elastyczny materiał COMFINAT-tech™ 

• Kołnierz, patki oraz tył ozdobione dyskretnymi kryształkami 

• Poły fraka równomiernie obciążone, podszyte syntetyczną skórą 

• Podszewka z siatki przepuszczającej powietrze 

• Wywietrzniki pod pachami 

• W komplecie biała, atłasowa poszetka 

  i dwie pary wymiennych patek

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  1010 – black | czarny                      

   

  1212 – navy | granatowy
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Art. 09825

FLORINE
DRESSAGE SHORT TAILCOAT 
KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Elegant, double-row jacket underlining the feminine silhouette 

• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric 

• Decorative jewellery tape on the waist and cuffs 

• Tail lined with synthetic leather 

• Comes with a white, satin pocket square 

  and exchangeable points

• Mesh lining for enhanced air circulation 

• Eyelets under armpits 

• Elegancki, dwurzędowy  frak podkreślający kobiecą sylwetkę 

• Doskonale przepuszczający powietrze 

  i elastyczny materiał COMFINAT-tech™ 

• Ozdobna taśma biżuteryjna na wysokości talii 

  oraz przy mankietach 

• Poły fraka podszyte syntetyczna skórą 

• W komplecie biała, atłasowa poszetka i wymienne patki 

• Podszewka z siatki przepuszczającej powietrze 

• Wywietrzniki pod pachami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  1010 – black | czarny      

  1212 − navy | granatowy                 
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Art. 09816

VALENTINA PEARL
DRESSAGE SHORT TAILCOAT 
KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Elegant, feminie, double-row show jacket 

• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric 

• Decorative tape made of black pearls on the waist and cuffs

• Jacket tail lined with synthetic leather 

• Customizable thanks to exchangeable points

• Comes with a white, satin  pocket square 

• Eyelets under armpits 

• Elegancki, dwurzędowy frak podkreślający kobiecą sylwetkę 

• Doskonale przepuszczający powietrze 

  i elastyczny materiał COMFINAT-tech™ 

• Ozdobna taśma z czarnych pereł w talii i przy mankietach 

• Poły fraka podszyte syntetyczną skórą 

• Możliwość spersonalizowania fraka poprzez odpinane patki 

• W komplecie biała, atłasowa poszetka

• Wywietrzniki pod pachami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  1010 − black | czarny                    

  1212 − navy | granatowy

      

  
Art. 09816

VALENTINA PEARL 
YOUNG
DRESSAGE YOUTH SHORT TAILCOAT 
MŁODZIEŻOWY KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

Valentina Pearl show jacket in youth sizes.

Frak Valentina Pearl w rozmiarach młodzieżowych.

SIZES | ROZMIARY 

140, 152, 164

COLORS | KOLORY

  1010 – black | czarny                       
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Art. 09820

ANABELLE CRYSTAL
DRESSAGE SHORT TAILCOAT 
KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Elegant, feminie, single-row show jacket 

• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric 

• Decorated with ceramic crystals 

• Mesh lining for enhanced air circulation 

• Eyelets under armpits 

• Comes with a white, satin  pocket square 

  and two sets of exchangeable points

• Elegancki, jednorzędowy frak podkreślający kobiecą sylwetkę 

• Doskonale przepuszczający powietrze 

  i elastyczny materiał COMFINAT-tech™

• Ozdobiony ceramicznymi kryształkami 

• Podszewka z siatki przepuszczającej powietrze 

• Wywietrzniki pod pachami 

• W komplecie biała, atłasowa poszetka 

  i dwie pary wymiennych patek

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  

  1010 – black | czarny

  

  1212 – navy | granatowy

  

  5555 − burgundy | bordowy
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Art. 09826

TAYLOR CHIC
SHOW JACKET 
FRAK KONKURSOWY

• Unique cut which underlines the feminine silhouette 

• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric 

• Two hidden, snap fastened front pockets 

• Eyelets under the armpits 

• Highly breathable mesh lining 

• Tone to tone crystal jets on the cuffs and collar. 

• Unikatowy krój podkreślający kobiecą sylwetkę 

• Doskonale przepuszczający powietrze 

  i elastyczny materiał COMFINAT-tech™ 

• Dwie kieszenie schowane w linii cięcia, zapinane na zatrzaski 

• Wywietrzniki pod pachami 

• Podszewka z siatki przepuszczającej powietrze

• Kołnierz i mankiety ozdobione kryształkami ton w ton 

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  

  1010 – black | czarny

  

  1212 – navy | granatowy

  

  5555 − burgundy | bordowy

  

  0202 − brown | brązowy
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Art. 09819

TAYLOR
SHOW JACKET 
FRAK KONKURSOWY

• Unique cut underlining the feminine silhouette

• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric

• Two hidden, snap fastened, front pockets

• Eyelets under armpits

• Unikatowy krój podkreślający kobiecą sylwetkę

• Doskonale przepuszczający powietrze 

  i elastyczny materiał COMFINAT-tech™

• Dwie kieszenie schowane w linii cięcia, zapinane na zatrzaski

• Wywietrzniki pod pachami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  

  1010 – black | czarny

  

  1212 – navy | granatowy
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Art. 09811

STEVE
MEN’S SHOW JACKET 
FRAK MĘSKI 

• Classic cut with sporty look 

• Breathable and elastic COMFINAT-TECH™ fabric 

• Mesh lining for enhanced air circulation 

• Eyelets under armpits 

• Klasyczny fason, sportowy wygląd

• Doskonale przepuszczający powietrze i elastyczny, 

  wykonany z materiału COMFINAT-tech™

• Podszewka z siatki przepuszczającej powietrze

• Wywietrzniki pod pachami 

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES:  44, 46, 48, 50, 52, 54

COLORS | KOLORY

  

  1010 – black | czarny

  

  1212 – navy | granatowy
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To ensure our riders have the highest comfort in higher temperatures, we have introduced an 
innovative „mesh” fabric into our collection. 
It provides the highest breathability and at the same time is extremely fast drying.
A special weave ensures increased resistance to mechanical damage. 
Show jackets made of COMFiMESH fabric do not have a lining, 
which additionally enhances the comfort of use.

Aby znacznie poprawić komfort podczas zawodów w czasie upałów, wdrożyliśmy 
innowacyjny materiał typu  „siatka”. Gwarantuje najwyższą przepuszczalność powietrza, 
a przy tym jest niezwykle szybkoschnący.  
Specjalny splot  zapewnia zwiększoną odporność na zaciąganie. 
Fraki wykonane z tego materiału nie posiadają podszewki, co dodatkowo 
wpływa na wygodę użytkowania.

COMPOSTITION | SKŁAD 
89% POLYESTER, 11% ELASTANE 
89% POLIESTER, 11% ELASTAN

PRODUCT FEATURES | CECHY PRODUKTU

MODELS | MODELE 
DOROTHEE COMFIMESH CHIC Art. 09828 
ELIZABETH COMFIMESH Art. 09828
TAYLOR COMFIMESH CHIC Art. 09827

SH
O

W
 JACKETS | FRAKI
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Art. 09828

DOROTHEE 
COMFIMESH CHIC
DRESSAGE TAILCOAT 
FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Highly elegant and beautifully tailored dressage tailcoat jacket 

• Made of an extremely lightweight, breathable and elastic, 

  mesh fabric - COMFIMESH™

• Collar, cuffs  and back decorated with discreet crystals 

• Tail evenly weighed and lined with synthetic leather 

• No lining ensures perfect air cirulcation 

• Comes with a white, satin pocket square 

• Customizable through exchangeable points

• Niezwykle elegancki i pięknie skrojony długi frak ujeżdżeniowy 

• Wykonany z niezwykle lekkiej, oddychającej 

  i elastycznej dzianiny o strukturze siatki COMFIMESH™ 

• Kołnierz, mankiety oraz tył ozdobione dyskretnymi kryształkami 

• Poły fraka równomiernie obciążone, podszyte syntetyczną skórą 

• Bez podszewki dla lepszej cyrkulacji powietrza 

• W komplecie biała, atłasowa poszetka 

• Możliwość spersonalizowania fraka poprzez odpinane patki 

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  1010 – black | czarny   

  1212 − navy | granatowy                    
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Art. 09827

ELIZABETH 
COMFIMESH 
DRESSAGE SHORT TAILCOAT 
KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Elegant, feminie, double-row show jacket 

• Made of an extremely lightweight, breathable and elastic, 

  mesh fabric COMFIMESH™ 

• Decorated with shiny piping

• Jacket tail lined with synthetic leather 

• No lining ensures excellent air cirulcation 

• Comes with a white, satin pocket square

• Customizable thanks to exchangeable points 

• Elegancki, dwurzędowy frak podkreślający kobiecą sylwetkę 

• Wykonany z niezwykle lekkiej, oddychającej 

  i elastycznej dzianiny o strukturze siatki COMFIMESH™

• Ozdobiony elegancką, połyskującą wypustką

• Poły fraka podszyte syntetyczną skórą 

• Bez podszewki dla lepszej cyrkulacji powietrza

• W komplecie biała, atłasowa poszetka 

• Możliwość spersonalizowania fraka poprzez odpinane patki

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  1010 – black | czarny   

  1212 − navy | granatowy                    

 

  

26 27



Art. 09823

TAYLOR 
COMFIMESH CHIC
SHOW JACKET 
FRAK KONKURSOWY

• Sporty, modern design 

• Made of an extremely lightweight, breathable and elastic, 

  mesh fabric COMFIMESH™  

• Unique cut which underlines the feminine silhouette 

• Collar and cuffs decorated with crystals ensuring a chic look

• Two snap fastened front pockets

• No lining ensures excellent air cirulcation 

• Two vents on the back for increased riding comfort 

• Sportowy i nowoczesny fason 

• Wykonany z niezwykle lekkiej, oddychającej i elastycznej   

  dzianiny o strukturze siatki COMFIMESH™ 

• Unikatowy krój podkreślający kobiecą sylwetkę 

• Kołnierz i mankiety wykończone ozdobnymi kryształkami, 

  które nadają szyku i elegancji

• Z przodu dwie kieszenie na zatrzaski 

• Bez podszewki dla lepszej cyrkulacji powietrza 

• Z tyłu dwa rozporki zapewniające komfort podczas jazdy

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  1010 − black | czarny                    

  1212 − navy | granatowy
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The softshell material has a special construction to provide the highest protection 
in harsh weather conditions.
It is made up of three layers:
    - Durable and wear-resistant outer layer to protect against wind
    - A waterproof membrane inside with a waterproofness of 10 000 mm 
    - An inner layer which protects the membrane
Material tested by dozens of riders around the world, used in the production of our leading bestsellers.

Materiał typu „softshell”, posiada specjalną konstrukcję, by zapewnić komfort użytkowania wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest doskonała ochrona przed wiatrem i deszczem. 
Składa się z trzech warstw:
   - Wytrzymałej i odpornej na ścieranie zewnętrznej powłoki chroniącej przed wiatrem
   - Wodoodpornej membrany w środku, o nieprzemakalności na poziomie 10.000 mm słupa wody
   - Chroniącej membranę warstwy wewnętrznej
Sprawdzony przez jeźdźców na całym świecie. 
Wykorzystywany do produkcji wielu naszych flagowych bestsellerów.

COMPOSTITION | SKŁAD 
100% POLYESTER | LINING: 94% POLYESTER, 6% ELASTANE
100% POLIESTER | PODSZEWKA: 94% POLIESTER, 6% ELASTAN

PRODUCT FEATURES | CECHY PRODUKTU

MODELS | MODELE 
BETTY Art. 09808
BEATRICE Art. 09812
BEATRICE YOUNG Art. 09812
BEA Art. 09807
BEA YOUNG Art. 09812
TIFFANY Art. 09815
TIFFANY YOUNG Art. 09815
MICHELLE Art. 09821
MICHELLE YOUNG Art. 09822
VIVIENNE Art. 09805
PATRIK Art. 09809

SH
O

W
 JACKETS | FRAKI
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Art. 09808

BETTY
DRESSAGE TAILCOAT 
FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Very elegant and beautifully decorated

• Water-resistant, breathable and elastic COMFIDRY™ 

  softshell fabric

• Decorative buttons with a crystal shine

• Velvet collar and points with crystal jets

• Perfectly weighted jacket flaps lined with synthetic leather

• Eyelets under armpits

• Comes with a white, satin pocket square 

  and two sets of exchangeable points

• Niezwykle elegancki, efektownie wykończony

• Wodoodporny, oddychający i elastyczny softshell COMFIDRY™ 

• Dekoracyjne guziki o kryształowym połysku

• Welurowy kołnierz i patki, ozdobione kryształowymi dżetami

• Poły fraka równomiernie obciążone, podszyte syntetyczną skórą

• Wywietrzniki pod pachami

• W komplecie biała, atłasowa poszetka 

  i dwie pary wymiennych patek

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  1010 – black | czarny

  1212 – navy | granatowy

  1111 - grey |  szary

  0202 – brown | brązowy

Art. 09082

ADDITIONAL POINTS FOR BETTY 
DODATKOWE PATKI DO FRAKA BETTY

COLORS | KOLORY:

0101 – beige | beżowy

0404 – red | czerwony

6060 – orange | pomarańczowy

0909 – yellow | żółty
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Art. 09812

BEATRICE
DRESSAGE SHORT TAILCOAT 
KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Double-row, classic, feminine show jacket

• Water-resistant, breathable and elastic COMFIDRY™  

  softshell fabric

• Decorated with metallic piping

• Jacket flaps lined with synthetic leather

• Eyelets under armpits

• Comes with a white, satin pocket square 

  and two sets of exchangeable points

• Dwurzędowy, klasyczny, podkreślający kobiecą sylwetkę

• Wodoodporny, oddychający i elastyczny softshell COMFIDRY™ 

• Ozdobiony elegancką metaliczną wypustką

• Poły fraka podszyte syntetyczną skórą

• Wywietrzniki pod pachami

• W komplecie biała poszetka i dwie pary wymiennych patek

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 

LONG SIZES: 72, 76, 80 

COLORS | KOLORY

  5555 – burgundy | bordowy

  0202 – brown | brązowy

  1010 – black | czarny 

  1212 – navy | granatowy

Art. 09812

BEATRICE YOUNG
DRESSAGE YOUTH SHORT TAILCOAT 
MŁODZIEŻOWY KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

Beatrice show jacket in youth sizes.

Frak Beatrice w rozmiarach młodzieżowych.

SIZES | ROZMIARY:

140, 152, 164

COLORS | KOLORY:

  1010 – black | czarny 

  1212 – navy | granatowy
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Art. 09807

BEA
DRESSAGE SHORT TAILCOAT 
KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Stunningly elegant with an eye-catching finish

• Water-resistant, breathable and elastic COMFIDRY™ 

  softshell fabric

• Velvet collar and points decorated with crystal jets

• Decorative velvet bow on the back

• Comes with a white, satin pocket square 

  and two sets of exchangeable points

• Niezwykle elegancki, efektownie wykończony

• Wodoodporny, oddychający i elastyczny softshell COMFIDRY™ 

• Welurowy kołnierz oraz patki, ozdobione 

  kryształowymi dżetami

• Tył ozdobiony welurową kokardą

• W komplecie biała, atłasowa poszetka i dwie pary 

  wymiennych patek

SIZES | ROZMIARY:

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY:

  1010 – black | czarny

  1111 – grey | szary

  0202 – brown | brązowy

  1212 – navy | granatowy

Art. 09807

BEA YOUNG
DRESSAGE YOUTH SHORT TAILCOAT 
MŁODZIEŻOWY KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

Bea show jacket in youth sizes.

Frak Bea w rozmiarach młodzieżowych.

SIZES | ROZMIARY:

140, 152, 164, 170

COLORS | KOLORY:

  1010 – black | czarny

Art. 09085

ADDITIONAL POINTS FOR BEA 

DODATKOWE PATKI DO FRAKA BEA

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

0101 – beige | beżowy

0404 – red | czerwony
1111 – grey | szary
0202 – brown | brązowy
0909 – yellow | żółty
6060 – orange | pomarańczowy
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Art. 09815

TIFFANY
SHOW JACKET 
FRAK KONKURSOWY

• Classic model with a feminine cut

• Water-resistant, breathable and elastic COMFIDRY™ 

  softshell fabric

• Decorated with metallic piping

• Two zipped pockets

• Klasyczny model, piękny kobiecy krój

• Wodoodporny, oddychający i elastyczny softshell COMFIDRY™

• Ozdobiony elegancką metaliczną wypustką

• Dwie kieszenie zapinane na suwak

SIZES | ROZMIARY:

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

LONG SIZES: 72, 76, 80

COLORS | KOLORY

  

  1212 – navy | granatowy 

  1010 – black | czarny

Art. 09815

TIFFANY YOUNG
YOUTH SHOW JACKET 
MŁODZIEŻOWY FRAK KONKURSOWY

Tiffany show jacket in youth sizes.

Frak Tiffany w rozmiarach młodzieżowych.

SIZES | ROZMIARY:

140, 146, 152, 158, 164

COLORS | KOLORY:

  

  1212 – navy | granatowy 

  1010 – black | czarny
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Art. 09821

MICHELLE
SHOW JACKET | FRAK KONKURSOWY

• Minimalistic, sporty design

• Made of a water-resistant, breathable 

  and elastic COMFIDRY™ softshell fabric 

• Feminine cut

• Two side pockets with concealed zippers

• Minimalistyczny, sportowy fason

• Wodoodporny, oddychający i elastyczny softshell COMFIDRY™

• Kobiecy krój

• Dwie kieszenie zapinane na kryte suwaki

SIZES | ROZMIARY:

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY:

  5555 - burgundy | bordowy

  

  1111 - grey |  szary

  

  0404 - red | czerwony

  

  1212 – navy | granatowy

  

  0202 – brown | brązowy 

  

  1010 – black | czarny

Art. 09822

MICHELLE YOUNG
YOUTH SHOW JACKET 
MŁODZIEŻOWY FRAK KONKURSOWY

Michelle show jacket in youth sizes.

Frak Michelle w rozmiarach młodzieżowych.

SIZES | ROZMIARY:

140, 146, 152, 158, 164

COLORS | KOLORY:

1212 – navy | granatowy          0505 – blue | niebieski

0404 - red | czerwony                1010 – black | czarny
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Art. 09805

VIVIENNE
SHOW JACKET 
FRAK KONKURSOWY

• Elegant, feminine cut

• Water-resistant, breathable and elastic COMFIDRY™  

  softshell fabric

• Decorated with metallic jets

• Two pockets on the front

• Elegancki, kobiecy krój

• Wodoodporny, oddychający i elastyczny softshell COMFIDRY™

• Ozdobiony metalicznymi dżetami

• Dwie kieszenie z przodu

SIZES | ROZMIARY:

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:

  

  2110 – black-silver | czarno-srebrny

  2112 – navy-silver | granatowo-srebrny

      

  

 

Art. 09809

PATRIK
MEN’S DRESSAGE TAILCOAT 
MĘSKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Classic design

• Water-resistant, breathable and elastic COMFIDRY™ 

   softshell fabric

• Perfectly weighted jacket flaps lined with synthetic leather

• Eyelets under armpits for enhanced ventilation

• Comes with a white, satin pocket square 

  and two sets of exchangeable points

• Klasyczny fason

• Wodoodporny, oddychający i elastyczny softshell COMFIDRY™

• Poły fraka równomiernie obciążone, podszyte syntetyczną skórą

• Wywietrzniki pod pachami

• W komplecie biała, atłasowa poszetka 

  i dwie pary wymiennych patek

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 44, 46, 48, 50, 52, 54

COLORS | KOLORY

  1010 – black | czarny

  0110 – black-beige | czarno-beżowy

  0112 – navy-beige | granatowo-beżowy

  1212 – navy | granatowy
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CO
M

PETITIO
N

 SH
IRTS | BLU

ZKI

We can proudly say that show shirts are our best-sellers. 
Designed with attention to every detail and sewn in Poland, our show shirts gained 
recognition all over the world. The collection of show shirts for 2020 consists of twelve models 
for women and two models for men.  Most of the models are available in both short and long 
sleeve versions. They share a common feature, namely sporty elegance.  
They are made of the highest quality technical knitted fabrics finished with silver ions 
or recycled knitted fabrics. This season, apart from classic colors such as white, navy blue, black 
or burgundy, the collection also includes light blue and light pink. We have not forgotten 
about younger riders, for whom we have prepared our most popular models in smaller sizes. 

Możemy z dumą powiedzieć, że bluzki konkursowe to nasz bestseller.
Zaprojektowane z dbałością o każdy detal, szyte w Polsce zdobyły uznanie na całym świecie .
Kolekcja bluzek konkursowych na rok 2020 liczy dwanaście modeli dla kobiet 
oraz dwa modele dla mężczyzn. Większość z modeli dostępna jest w obu wersjach z krótkim 
oraz z długim rękawem. Łączy je wspólna cecha, a mianowicie sportowa elegancja.  
Wykonane są z najwyższej jakości dzianin technicznych wykończonych jonami srebra 
lub z dzianin z recyklingu. W tym sezonie oprócz klasycznych kolorów tj. białego, 
granatowego, czarnego czy bordowego, zagościł w kolekcji również kolor jasnoniebieski 
oraz jasnoróżowy. Nie zapomnieliśmy też o dzieciach i młodzieży, dla których przeznaczyliśmy 
wiele z naszych modeli.

COMPOSTITION | SKŁAD 
82% POLYESTER, 18% ELASTANE
82% POLIESTER, 18% ELASTAN

PRODUCT FEATURES | CECHY PRODUKTU

MODELS | MODELE 
CLAIRE S.S Art. 03220
CLAIRE L.S Art. 03221
CLAIRE PEARL L.S Art. 03219 
CLAIRE PEARL S.S Art. 03218
CLAIRE PEARL YOUNG Art. 03218
CECILE S.S Art. 03170
CECILE YOUNG Art. 03170
CECILE L.S Art. 03195
CATHRIN S.S Art. 03240
CHARLOTTE Art. 03144
CHARLOTTE YOUNG Art. 03144
ADA S.S Art. 03232
ADA L.S Art. 03233
CARA S.S Art. 03234
CARA L.S Art. 03235
LUCIA S.S Art. 03198
LUCIA L.S Art. 03202
JUSTINE S.S Art. 03222
JUSTINE L.S Art. 03223
JUSTINE AIRY S.S Art. 03231
JUSTINE AIRY L.S Art. 03230
LEO Art. 03151
ALEC Art. 03237
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Art. 03220

CLAIRE 
SHORT SLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Sporty and elegant design

• Made of an elastic, breathable, moisture wicking technical fabric

• Elastic mesh inserts on the sleeves and back ensure 

  perfect air circulation

• Połączenie elegancji i sportowego szyku

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej,   

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Wstawki z elastycznej siatki na rękawach i na plecach,

   zapewniające  maksymalną przepuszczalność powietrza

Art. 03221

CLAIRE LONGSLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Very elegant competition shirt with long sleeves

• Made of an elastic, breathable, moisture wicking technical fabric

• Elastic mesh inserts on the sleeves and back ensure 

  perfect air circulation

• Niezwykle elegancka bluzka z długim rękawem

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej,  

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Wstawki z elastycznej siatki na rękawach i na plecach, 

  zapewniające maksymalną przepuszczalność powietrza

 

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY

  

  0312 – navy-white | granatowo-biały

  0303 – white |  biały

  0355 – burgundy-white | bordowo-biały

 

  0310 – black-white | czarno-biały
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Art. 03219

CLAIRE PEARL
LONGSLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Very elegant, long-sleeve shirt 

• Made of an elastic, breathable and moisture wicking 

  technical fabric

• Mesh inserts on the sleeves and back for increased air flow

• Decorated with a stunning, pearl jewellery strip on the front

• Niezwykle elegancka bluzka z długim rękawem 

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Wstawki z elastycznej siatki na rękawach i na plecach, 

  zapewniające maksymalną przepuszczalność powietrza

• Ozdobiona z przodu biżuteryjną taśmą z pereł 

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY

  

  0312 – navy-white | granatowo-biały

  

  0303 – white |  biały

  

  0355 – burgundy-white | bordowo-biały

 

  

  0310 – black-white | czarno-biały

  

  

  0505 − blue | niebieski
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Art. 03218

CLAIRE PEARL
SHORT SLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• A perfect combination of elegance and sporty style 

• Made of an elastic, breathable, moisture wicking 

  technical fabric

• Mesh inserts on sleeves and back for increased 

  air flow 

• Decorated wth a stunning, pearl jewellery 

  strip on the front

• Połączenie elegancji i sportowego stylu 

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny 

  technicznej, odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Wstawki z elastycznej siatki na rękawach 

  i na plecach, zapewniające maksymalną 

  przepuszczalność powietrza

• Ozdobiona z przodu biżuteryjną taśmą z pereł

SIZES | ROZMIARY:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY

  

  0312 – navy-white | granatowo-biały

  
  0303 – white |  biały

  
  0355 – burgundy-white | bordowo-biały
 

  
  0310 – black-white | czarno-biały

  
  
  0505 − blue | niebieski

Art. 03218

CLAIRE PEARL YOUNG
YOUTH COMPETITION SHIRT
MŁODZIEŻOWA BLUZKA KONKURSOWA

Claire Pearl competition shirt in youth sizes.

Bluzka konkursowa Claire Pearl w rozmiarach młodzieżowych.

SIZES | ROZMIARY 

140, 152, 164

COLORS | KOLORY 

        0303 – white |  biały   0505 − blue | niebieski
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Art. 03170

CECILE SHORT SLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Chic and very feminine 

• Made of an elastic, breathable and moisture wicking 

  technical fabric 

• Fastened with decorative buttons 

• Mesh inserts for increased air flow 

• Two decorative applications

• Szykowana i bardzo kobieca 

• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Zapinana z przodu na ozdobne, kryształowe guziki 

• Wstawki z ozdobnej siatki dla lepszej cyrkulacji powietrza 

• Dwie ozdobne aplikacje

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Art. 03170

CECILE YOUNG
YOUTH COMPETITION SHIRT
MŁODZIEŻOWA BLUZKA KONKURSOWA

Cecile competition shirt in youth sizes.

Bluzka konkursowa Cecile w rozmiarach młodzieżowych.

SIZES | ROZMIARY 

140, 152, 164, 170 

COLORS | KOLORY

  

  1010 − black | czarny

  

  1212 – navy | granatowy

  0303 – white |  biały

  0505 − blue | niebieski
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Art. 03195

CECILE
LONGSLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Chic and very feminine 

• Made of an elastic, breathable and moisture wicking 

  technical fabric

• Fastened with decorative buttons 

• Mesh inserts for increased air flow 

• Two decorative applications 

• Szykowana i bardzo kobieca 

• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Zapinana z przodu na ozdobne, kryształowe guziki 

• Wstawki z ozdobnej siatki dla lepszej cyrkulacji powietrza 

• Dwie ozdobne aplikacje

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY

  

  1212 – navy | granatowy

  
  0303 – white |  biały

  

  1010 – black | czarny

  

  0505 − blue | niebieski
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Art. 03240 

CATHRINE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Very elegant and exceptionally feminine

• Made of an elastic and breathable fabric

• Enhanced air circulation thanks to elastic mesh inserts 

  on the front, back and sleeves

• Decorated with discreet crystal applications

• Bardzo elegancka i niezwykle kobieca

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny 

• Elastyczne wstawki z siatki z przodu, na plecach oraz rękawach   

   zapewniające maksymalną przepuszczalność powietrza

• Ozdobiona dyskretymi aplikacjami z kryształków 

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  

  0303 − white | biały

  

  0310 – black-white | czarno-biały

  

  0312 – navy-black | granatowo-biały

  

  0355 – burgundy-white | bordowo-biały 
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Art. 03144

CHARLOTTE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Classic, elegant competition shirt decorated with a double 

  frill along the front

• Made of an elastic, breathable, moisture wicking technical fabric

• Fastened at the front with crystal buttons

• Klasyczna, elegancka bluzka konkursowa ozdobiona 

  podwójną falbanką wzdłuż linii zapięcia

• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Zapinana z przodu na ozdobne kryształowe guziki

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Art. 03144

CHARLOTTE YOUNG
YOUTH COMPETITION SHIRT
MŁODZIEŻOWA BLUZKA KONKURSOWA

Charlotte competition shirt in youth sizes.

Bluzka konkursowa Charlotte w rozmiarach młodzieżowych.

SIZES | ROZMIARY 

140, 152, 164

COLORS | KOLORY 

  

  1212 – navy | granatowy

  
  0303 – white |  biały

  

  7575 – grey melange 

                                    | szary melanż
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Art. 03232

ADA SHORT SLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Short-sleeve competition shirt 

• A combination of elegance and sporty style 

• Made of an elastic, breathable fabric 

• Perforated elastic fabric inserts on the sleeves and back 

  for increased air flow 

• Bluzka konkursowa z krótkim rękawem 

• Połączenie elegancji i sportowego stylu 

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny 

• Wstawki na rękawach i na plecach z elastycznej, bardzo 

  oddychającej, perforowanej dzianiny, zapewniającej 

  maksymalną przepuszczalność powietrza

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  

  0303 − white | biały

  
  5757 − light pink | jasnoróżowy

  

  1212 − navy | granatowy

Art. 03233

ADA LONGSLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Long-sleeve competition shirt 

• A combination of elegance and sporty style 

• Made from an elastic, breathable  fabric 

• Perforated, elastic fabric inserts on the sleeves 

  and back for increased air flow

• Bluzka konkursowa z długim rękawem 

• Połączenie elegancji i sportowego stylu 

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny 

• Wstawki na rękawach i na plecach z elastycznej, 

  bardzo oddychającej, perforowanej dzianiny, 

  zapewniającej maksymalną przepuszczalność powietrza

 

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  

  0303 − white | biały
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Art. 03234

CARA SHORT SLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Short-sleeve competition shirt 

• A combination of elegance and sporty style 

• Made from an elastic, breathable  fabric 

• White and silver, elastic inserts on the sleeves 

  ensure an elegant, chic look 

• Perforated, elastic fabric inserts on the sides 

  and back for increased air flow 

• Bluzka konkursowa z krótkim rękawem 

• Połączenie elegancji i sportowego stylu 

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny 

• Biało-srebrna, elastyczna wstawka w rękawach 

  dodaje szyku i elegancji 

• Wstawki na plecach i po bokach z elastycznej, 

  bardzo oddychającej, perforowanej dzianiny, 

  zapewniającej maksymalną przepuszczalność 

  powietrza

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  
0303 − white | biały          1212 − navy | granatowy

Art. 03235

CARA LONGSLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Long-sleeve competition shirt 

• A combination of elegance and sporty style 

• Made from an elastic, breathable fabric 

• White and silver, elastic inserts on the sleeves ensure 

  an elegant, chic look 

• Perforated, elastic fabric inserts on the sides and back 

  for increased air flow 

• Bluzka konkursowa z długim rękawem 

• Połączenie elegancji i sportowego stylu 

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny 

• Biało-srebrna, elastyczna wstawka w rękawach dodaje szyku 

  i elegancji 

• Wstawki na plecach i po bokach z elastycznej, bardzo 

  oddychającej, perforowanej dzianiny, zapewniającej maksymalną 

  przepuszczalność powietrza

 

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  

  0303 − white | biały
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Art. 03198

LUCIA SHORT SLEEVE 
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Elegant and very feminine competition shirt with short sleeves

• Made of an elastic, breathable, moisture wicking technical fabric

• Decorative, elastic lace insert ensures improved breathability

• Elegancka i bardzo kobieca bluzka konkursowa 

  z krótkim rękawem

• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Wstawki z elastycznej ozdobnej koronki, 

  zapewniające lepszą przepuszczalność powietrza

SIZES | ROZMIARY:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY:

  0303 – white | biały

Art. 03202

LUCIA LONGSLEEVE
COMPETITION SHIRT
BLUZKA KONKURSOWA

• Elegant and very feminine competition shirt with long sleeves

• Made of an elastic, breathable, moisture wicking technical fabric

• Sleeves and inserts made of a decorative,

  elastic lace insert ensures improved breathability

• Elegancka i bardzo kobieca bluzka konkursowa 

  z długim rękawem

• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Rękawy oraz wstawki z elastycznej ozdobnej koronki, 

  zapewniające lepszą przepuszczalność powietrza

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY

  0303 – white |  biały
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Art. 03222

JUSTINE 
SHORT SLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Classic, sporty competition shirt

• Made of an elastic, breathable, moisture wicking technical fabric

• Jabot and sleeves made of a lovely, decorative fabric

• Collar decorated with silver, metallic piping

• Klasyczna, sportowa bluzka konkursowa z krótkim rękawem

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Żabot oraz rękawy wykonane z ozdobnej, 

  dodającej uroku dzianiny 

• Stójka wykończona srebrną, metaliczną wypustką

Art. 03223

JUSTINE LONGSLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Classic, sporty competition shirt with long sleeves

• Made of an elastic, breathable, moisture wicking technical fabric

• Jabot and sleeves made of a lovely, decorative fabric

• Collar decorated with silver, metallic piping

• Sportowa bluzka konkursowa z długim rękawem

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

  odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Żabot oraz rękawy wykonane z ozdobnej, 

  dodającej uroku dzianiny 

• Stójka wykończona srebrną, metaliczną wypustką 

SIZES | ROZMIARY:

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:

  

  0312 – navy-white | granatowo-biały

  

  0303 – white |  biały

  

  0355 – burgundy-white | bordowo-biały

  

  0310 – black-white | czarno-biały
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Art. 03231

JUSTINE AIRY
SHORT SLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Short-sleeve, sporty competition shirt 

• Made of an elastic, breathable technical fabric 

• Sleeves made of a thin, durable, decorative fabric 

  which ensures great breathability

• Fancy jewellery buttons add class and elegance 

• Sportowa bluzka konkursowa z krótkim rękawem 

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej 

• Ozdobny element stanowią rękawy wykonane z delikatnej, 

  cienkiej siateczki zapewniającej maksymalną 

  przepuszczalność powietrza

• Biżuteryjne guziczki nadają klasy i elegancji

Art. 03230

JUSTINE AIRY
LONGSLEEVE
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

• Longs-leeve, sporty competition shirt 

• Made of an elastic, breathable technical fabric 

• Sleeves made of a thin, durable, decorative mesh 

  which also ensures great breathability

• Fancy jewellery buttons add class and elegance 

• Sportowa bluzka konkursowa z długim rękawem 

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej 

• Ozdobny element stanowią rękawy wykonane z delikatnej, 

  cienkiej siateczki zapewniającej maksymalną 

  przepuszczalność powietrza

• Biżuteryjne guziczki nadają klasy i elegancji 

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  

  0303 − white | biały

  
  0503 − white-blue | biało-niebieski

  
  1203 − white-navy | biało-granatowy

  
  1003 − white-black | biało-czarny
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Art. 03237

ALEC
MEN’S SHOW SHIRT 
MĘSKA KOSZULKA KONKURSOWA

• Made from an elastic, breathable fabric 

• Back and sleeves made of a breathable, 

  perforated fabric − ideal for hot weather

• Technical fabric wicks moisture away 

• Loop to secure tie

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny 

• Tył oraz rękawy wykonane z oddychającej, 

  perforowanej dzianiny idealnej na upały

• Techniczna dzianina odprowadza wilgoć na zewnątrz 

• Szlufka zapobiegająca wypadaniu krawatu

SIZES | ROZMIARY:

46, 48, 50, 52, 54

COLORS | KOLORY:

  0303 − white | biały

  1212 − navy | granatowy

Art. 03151

LEO
MEN’S SHOW SHIRT 

MĘSKA KOSZULKA KONKURSOWA

• Classic competition shirt

• Made of an elastic, breathable, 

moisture wicking technical fabric

• White with a contrasting finish

• Loop to secure tie

• Klasyczna koszula konkursowa

• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej, 

odprowadzającej wilgoć na zewnątrz

• Jednolicie biała lub z kontrastowym wykończeniem

• Szlufka zapobiegająca wypadaniu krawata

SIZES | ROZMIARY:

46, 48, 50, 52

COLORS | KOLORY:

   0303 − white | biały      

           1203 – white-navy | biało-granatowy          

Art. 03151

Art. 03237
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BREECH
ES | BRYCZESY

High quality, technically advanced fabric which offers excellent four-way elasticity, breathability and durability. 
The special, innovative finishing process offers additional protection from the rain, 
while the UPF +50 ensures UV protection. Enjoy our new quality of comfort.

Wysokiej jakości, technicznie zaawansowana tkanina, która oferuje doskonałą elastyczność w cztery strony, 
oddychalność i trwałość. Specjalny, innowacyjny proces wykończenia oferuje dodatkową ochronę 
przed deszczem, a UPF +50 zapewnia ochronę przed promieniami UV. Ciesz się nową jakością komfortu.

COMPOSTITION | SKŁAD 
88% NYLON, 12% ELASTANE
88% NYLON, 12% ELASTAN

PRODUCT FEATURES | CECHY PRODUKTU

MODELS | MODELE 
TRACY Art. 07569
INESA Art. 07574
JILL 2.0 Art. 07576
JILL 2.0 YOUNG Art. 07576
DAISY CHIC Art. 07575
DAISY CHIC YOUNG Art. 07575
OLAF Art. 07571
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Art. 07569

TRACY
BREECHES | BRYCZESY

• Classic women’s high waist breeches

• Full seat with COMFiSTICK™ technology grip

• Two front pockets with silver, metallic piping

• Elastic leg bottoms

• Klasyczne bryczesy damskie z wysokim stanem

• Pełny lej pokryty antypoślizgowym żelem 

  w technologii COMFiSTICK™

• Dwie przednie kieszenie wykończone srebrną, 

  metaliczną wypustką

• Zakończone elastyczną nogawką

 

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  

  0303 – white |  biały

  1212 – navy | granat

  1011 – grey |  szary

  1010 – black | czarny
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Art. 07574 

INESA 
BREECHES | BRYCZESY

• Classic women’s high waist breeches

• Full seat with COMFiSTICK™ technology grip

• Two slanted pockets with decorative jewellery tape

• Elastic leg bottoms

• Klasyczne bryczesy damskie  z wysokim stanem

• Pełny lej pokryty antypoślizgowym żelem 

  w technologii COMFiSTICK™

• Dwie skośne kieszenie wykończone ozdobną taśmą biżuteryjną 

• Zakończone elastyczną nogawką 

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

  

  0303 – white |  biały

  

  1010 – black | czarny

  

  1212 – navy | granat 

  

  0505 – blue | niebieski
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Art. 07576 

JILL 2.0
BREECHES | BRYCZESY

• Perfectly fitting women’s breeches

• Knee patch with COMFISTICK™ technology grip

• Front and back pockets decorated with silver trimming

• Elastic leg bottoms

• Świetnie dopasowane bryczesy z lejem kolanowym

• Lej pokryty antypoślizgowym żelem 

  w technologii COMFISTICK™

• Przednie i tylne kieszenie wykończone srebrną lamówką  

• Zakończone elastyczną nogawką

SIZES | ROZMIARY 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 

  0303 – white |  biały 

  1010 – black | czarny

  1212 – navy | granat

  

Art. 07576 

JILL 2.0
YOUNG
BREECHES | BRYCZESY

SIZES | ROZMIARY

140, 152, 158, 164, 170

Jill 2.0 breeches in youth sizes.

Bryczesy Jill 2.0  w rozmiarach młodzieżowych.

COLORS | KOLORY

  0303 – white |  biały 

  1010 – black | czarny

  1212 – navy | granat
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Art. 07575 

DAISY CHIC
BREECHES | BRYCZESY

• Classic women’s high waist breeches

• Full seat with COMFISTICK™ technology grip

• Pockets decorated with a discreet crystal application

• Elastic leg bottoms

• Klasyczne bryczesy damskie z wysokim stanem

• Pełny lej pokryty antypoślizgowym żelem 

  w technologii COMFISTICK™

• Kieszenie ozdobione dyskretna aplikacja z kryształków

• Zakończone elastyczną nogawką

SIZES | ROZMIARY

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 

 

  0303 – white |  biały

  1010 – black | czarny

  1212 – navy | granat

   

Art. 07575 

DAISY CHIC 
YOUNG
BREECHES | BRYCZESY

SIZES | ROZMIARY 

140, 152, 158, 164, 170

Daisy Chic breeches in youth sizes.

Bryczesy Daisy Chic  w rozmiarach młodzieżowych.

COLORS | KOLORY

 

 

  0303 – white |  biały 

  1010 – black | czarny

  1212 – navy | granat
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Art. 07571

OLAF
BREECHES | BRYCZESY

• Classic men’s breeches

• Full seat with COMFiSTICK™ technology grip

• Two front and two back pockets

• Elastic leg bottoms

• Klasyczne bryczesy męskie z pełnym lejem

• Lej pokryty antypoślizgowym żelem

  w technologii COMFiSTICK™

• Dwie przednie i dwie tylne kieszenie

• Zakończone elastyczną nogawką

SIZES | ROZMIARY

44, 46, 48, 50, 52, 54

COLORS | KOLORY

 

  0303 – white |  biały 

  1010 – black | czarny

  1212 – navy | granat
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READ
Y TIED

 STO
CKS | PLASTRO

N
Y

Art. 09053

QUEEN
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Very elegant, made of taffeta

• Decorated with shiny zirconia

• Touch and close fastened at the back

• Niezwykle elegancki, uszyty z tafty

• Ozdobiony połyskującymi cyrkoniami

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY
0303 – white |  biały

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)

Art. 09049

GLORY
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Chic, made of pleated taffeta

• Decoraed with a silver, jewellery piece

• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z plisowanej tafty

• Biżuteryjna ozdoba w kolorze srebrnym

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY

  0303 – white |  biały

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)

Art. 09053

Art. 09049
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Art. 09060

LUXY
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Chic, made of taffeta

• Decorated with elegant piping and a jewellery piece

• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z tafty

• Wykończony elegancką wypustką i biżuteryjną ozdobą 

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY:

1003 − white-black | biało-czarny 

1203 − white-navy | biało-granatowy 

SIZES | ROZMIARY:

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)
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Art. 09056

COUNTESS
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Chic, made of pleated taffeta

• Decorated with a jewellery piece and silver tape

• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z plisowanej tafty

• Wykończony biżuteryjną ozdobą oraz taśmą 

  w kolorze srebrnym

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY
0303 – white |  biały

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm) 

Art. 09058

MADAME 
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Elegant, made of taffeta

• Decorated with silver piping and a crystal jewellery piece

• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z plisowanej tafty

• Wykończony srebrną wypustką oraz biżuteryjną,

 kryształową ozdobą 

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY

  0303 – white |  biały

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)
Art. 09056 Art. 09058
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Art. 09059 

FLORINA 
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Chic, made of  taffeta

• Decorated with an eye-catching jewellery application

• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z tafty

• Ozdobiony efektowną taśmą biżuteryjną 

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY
0303 – white |  biały

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)

Art. 09055 

BAROQUE
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Chic, made of  taffeta

• Decorated with elegant piping and a jewellery piece

• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z  tafty

• Wykończony elegancką wypustką i ozdobą biżuteryjną 

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY

  0303 – white |  biały

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)

Art. 09059 Art. 09055 9190
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Art. 09052 

MAJESTY
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Majestically elegant, made of taffeta

• Decorated with a lovely, silver jewellery piece

• Touch and close fastened at the back

• Wyjątkowo elegancki, uszyty z tafty

• Piękna biżuteryjna ozdoba w srebrnym kolorze

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY
0003 – white |  biały

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)

Art. 09044

PRINCESS
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Very elegant, made of tafetta

• Decorated with a shiny, silver crown

• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z tafty

• Ozdobiony połyskującą koroną w srebrnym kolorze

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY

  0003 – white |  biały

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)
Art. 09044Art. 09052 93



Art. 09047

HARMONY
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Elegant, made of tafetta

• Decorated with a crystal application

• Touch and close fastened at the back

• Elegancki, uszyty z tafty

• Ozdobiony aplikacją z kryształków

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY
0003 – white with white crystal jets 
             biały z białymi kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)

Art. 09061

HEAVEN
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Elegant, made of tafetta

• Decorated with a crystal application

• Touch and close fastened at the back

• Elegancki, uszyty z tafty

• Ozdobiony aplikacją z kryształków

• Zapinany z tyłu na rzep

COLORS | KOLORY
1203 – white with white-navy blue crystal jets 

       biały z biało-granatowymi kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)
Art. 09061 95Art. 0904794



Art. 09048

VICTORY
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Elegant, made of taffeta

• Decorated with jets and a silver bit

• Touch and close fastened at the back

• Elegancki, uszyty z tafty

• Ozdobiony dżetami i srebrnym wędzidełkiem

• Zapinany z tyłu na rzep

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

SIZES | ROZMIARY 

S (34-36 cm)

M (36-38 cm)

L (38-40 cm)
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Art. 09051

PIK
RIDING TIE | KRAWAT

• Classic competition tie made of a pique fabric

• Requires tying

• Klasyczny krawat konkursowy wykonany z dzianiny „pique”

• Do samodzielnego wiązania

COLORS | KOLORY

0003 – white | biały

SIZES | ROZMIARY 

ONE SIZE

Art. 09050

AS
RIDING TIE | KRAWAT

• Easy and ready to use tie

• Hidden zipper slide for easy adjustment

• Wygodny w użyciu ze stałym wiązaniem

• Kryty suwak pozwala na łatwe dopasowanie

COLORS | KOLORY

   0003 – white | biały 

SIZES | ROZMIARY 

ONE SIZE

Art. 09050Art. 09051
9998



100

H
ELM

ETS | KASKI

Art. 05122 

QUANTINUM 
CHIC
HELMET | KASK

Art. 05124 

QUANTINUM
GALAXY

HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet

• Very comfortable also thanks to memory foam lining

• Knob for head circumference adjustment

• 3 points regulation system

• Effective ventilation system (air holes at front, back 

  and in the EPS shell)

• Detachable and washable lining 

• Flexible peak

• Made of a high shock and impact absorbing material 

  with further increased protection abilities thanks to the use 

  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell. 

• Strengthening ribs protect against the pressure 

   from lateral deformation

• Conforms to: VG1 01.040 2014-12   

• Weight: S-470g, M-520g, L-560g (±20g)

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki

• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej 

  kształt głowy

• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy

• 3-punktowy system regulacji uprzęży

• Efektywny system wentylacji (otwory wentylacyjne z przodu, 

  z tyłu i górnej części skorupy kasku)

• Odpinana wkładka z gąbki, umożliwiająca pranie w pralce

• Elastyczny daszek

• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 

  i wstrząsów,wspomaganego w tym dodatkowo 

  przez opatentowane zastosowanie półkul absorpcyjnych 

  w górnej części skorupy kasku

• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom 

  przy bocznej deformacji

• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12  

• Waga : S-470g, M-520g, L-560g (±20g)

COLORS | KOLORY

  

  1010 – black | czarny 

  
  1212 – navy | granat

SIZES | ROZMIARY 

S (53-55) 

M (56-58)

L (59-61)
Art. 05122 Art. 05124 101



Art. 05123 

QUANTINUM
FLORINE
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet

• Very comfortable also thanks to memory foam lining

• Knob for head circumference adjustment

• 3 points regulation system

• Effective ventilation system (air holes at front and back side)

• Detachable and washable lining 

• Flexible peak

• Made of a high shock and impact absorbing material 

  with further increased protection abilites thanks to the use 

  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell. 

• Strengthening ribs protect against the pressure 

   from lateral deformation

• Conforms to: VG1 01.040 2014-12   

• Weight: S-470g, M-520g, L-560g (±20g)

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki

• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej 

  kształt głowy

• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy

• 3-punktowy system regulacji uprzęży

• Efektywny system wentylacji 

  (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)

• Odpinana wkładka z gąbki, umożliwiająca pranie w pralce

• Elastyczny daszek

• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 

  i wstrząsów,wspomaganego w tym dodatkowo 

  przez opatentowane zastosowanie półkul absorpcyjnych 

  w górnej części skorupy kasku

• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom 

  przy bocznej deformacji

• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12  

• Waga : S-470g, M-520g, L-560g (±20g)

COLORS | KOLORY

  

  1010 – black | czarny 

  
  1212 – navy | granat

SIZES | ROZMIARY 

S (53-55) 

M (56-58)

L (59-61)
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Art. 05121 

QUANTINUM 
CARBON
HELMET | KASK

Art. 05125

QUANTINUM
CRYSTAL

HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet

• Very comfortable also thanks to memory foam lining

• Knob for head circumference adjustment

• 3 points regulation system

• Effective ventilation system (air holes at front and back side)

• Detachable and washable lining 

• Flexible peak

• Made of a high shock and impact absorbing material 

  with further increased protection abilites thanks to the use 

  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell. 

• Strengthening ribs protect against the pressure 

   from lateral deformation

• Conforms to: VG1 01.040 2014-12   

• Weight: S-470g, M-520g, L-560g (±20g)

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki

• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej 

  kształt głowy

• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy

• 3-punktowy system regulacji uprzęży

• Efektywny system wentylacji 

  (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)

• Odpinana wkładka z gąbki, umożliwiająca pranie w pralce

• Elastyczny daszek

• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 

  i wstrząsów,wspomaganego w tym dodatkowo 

  przez opatentowane zastosowanie półkul absorpcyjnych 

  w górnej części skorupy kasku

• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom 

  przy bocznej deformacji

• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12  

• Waga : S-470g, M-520g, L-560g (±20g)

COLORS | KOLORY

  
  
  1010 – black | czarny 
  

  

SIZES | ROZMIARY 

S (53-55) 

M (56-58)

L (59-61)

Art. 05121 Art. 05125 105104



Art. 05120

FUSION SNAKE
HELMET | KASK

Art. 05116

FUSION STARDUST
HELMET | KASK

Art. 05118

FUSION MOONLIGHT
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet

• Knob for head circumference adjustment

• 3 point regulation system

• Effective ventilation system with a detachable, 

  moisture wicking insert

• Made of a high absorption rate material

• Conforms to: VG1 01.040 2014-12

• Weight 480g ± 50g

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki

• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy

• 3-punktowy system regulacji uprzęży

• Efektywny system wentylacji z odpinaną, 

  odprowadzająca pot, wkładką

• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń

• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12

• Waga 480g± 50g

COLORS | KOLORY

Art. 05120 - FUSION SNAKE

 6510 – black-chrome | czarny-chrom

 6512 – navy-chrome | granat-chrom

Art. 05116 - FUSION STARDUST

Art. 05118 - FUSION MOONLIGHT

 2110 - black-silver | czarno-srebrny

 2112 - navy-silver | granatowo-srebrny

  

SIZES | ROZMIARY 

XXS/S (51-55)

S/M (55-57)

M/L (57-59)

L/XL (59-61)

Art. 05120

Art. 05118Art. 05116106 107



Art. 05119

FUSION CROCODILE
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet

• Knob for head circumference adjustment

• 3 point regulation system

• Effective ventilation system with a detachable, 

  moisture wicking insert

• Made of a high absorption rate material

• Conforms to: VG1 01.040 2014-12

• Weight 480g ± 50g

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki

• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy

• 3-punktowy system regulacji uprzęży

• Efektywny system wentylacji z odpinaną, 

  odprowadzająca pot, wkładką

• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń

• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12

• Waga 480g± 50g

COLORS | KOLORY:

6510 – black-chrome | czarny-chrom

6512 – navy-chrome | granatowy-chrom

SIZES | ROZMIARY:

XXS/S (51-55 CM), S/M (55-57 CM)

M/L (57-59 CM), L/XL (59-61 CM)

Art. 05114

ATHENA
HELMET | KASK

• Elegant, decorated helmet with a leather visor

• Knob for size adjustment

• 3 point regulation system

• Effective ventilation system with a detachable, 

moisture wicking Coolmax® insert

• Twin Shell head protection system

• Made of a high absorption rate material

• Conforms to: VG1 01.040 2014-12

• Weight: M/L 460g ; L/XL 500g

• Elegancki, zdobiony kask ze skórzanym daszkiem

• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy

• 3-punktowy system regulacji uprzęży

• Efektywny system wentylacji z odpinaną, odprowadzającą pot, 

wkładką Coolmax®

• Wyposażony w oparty na podwójnej skorupie system ochrony 

Twin Shell

• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń

• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12

• Waga:  M/L 460 g; L/XL 500g

COLORS | KOLORY

  2110 – black-silver | czarno-srebrny

  SIZES | ROZMIARY 

M/L (55-57), L/XL (58-61)

Art. 05119 Art. 05114 109108



110

BELTS | PASKI

Art. 02008

HEMATYT
BELT | PASEK

• Elegant, glossy belt 

• Decorated with a jewellery tape with crystals 

• Made of high quality Italian leather 

• Matches Inesa breeches and Florine show jacket

• Elegancki, lakierowany pasek 

• Ozdobiony biżuteryjną taśmą z kryształkami 

• Wykonany z wysokiej jakości włoskiej skóry 

• Pasujący do bryczesów Inesa oraz fraka Florine

COLORS | KOLORY
1010 − black | czarny
1212 − navy | granatowy
5555 − burgundy | bordowy

SIZES | ROZMIARY 

S (80 cm)

M (85 CM)

L (90 cm)

Art. 02003

SPLENDOR
BELT | PASEK

• Elegant with a discreet shine

• Made of high quality natural leather

• Elegancki, delikatnie połyskujący

• Wykonany z wysokiej jakości naturalnej skóry

COLORS | KOLORY
1010 – black | czarny

0202 – brown | brązowy

1212 – navy | granatowy

SIZES | ROZMIARY 

S (80 cm)

M (85 CM)

L (90 cm)

Art. 02003Art. 02008
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Art. 02005 

HILL STRIPES
BELT | PASEK

• Elastic belt with a contrasting, metallic, sporty stripe

• Perfectly complements competition clothing

• Elastyczny pasek z kontrastowym, 

  metalicznym środkowym pasem w sportowym stylu

• Doskonale pasuje do stroju konkursowego

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

SIZES | ROZMIARY 

XS (80 CM), S/M (92 CM), L/XL(110 CM)

Art. 02006

HILL BRAID
BELT | PASEK

• Elastic, sporty, braided belt

• Perfectly complements competition clothing

• Elastyczny, pleciony pasek w sportowym stylu

• Doskonale pasuje do stroju konkursowego

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

2112 – navy-silver | granatowo-srebrny
2103 – white-silver | biało-srebrny

SIZES | ROZMIARY 

XS (80 CM), S/M (92 CM), L/XL(110 CM)

Art. 02007

HOPE
BELT | PASEK

• Elastic, sporty, braided belt

• Perfectly complements competition clothing

• Elastyczny, pleciony pasek w sportowym stylu

• Doskonale pasuje do stroju konkursowego

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

0310 – black- white | czarno-biały

SIZES | ROZMIARY 

XS (80 CM), S/M (92 CM), L/XL(110 CM)

Art. 02005 Art. 02006 Art. 02007

113112
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G
LO

VES | RĘKAW
ICZKI

Art. 06088

GLAM
GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of thin, synthetic leather

• Touch screen friendly

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry

• Przystosowane do obsługi ekranów dotykowych

COLORS | KOLORY

  0303 – white | biały

  1010 – black | czarny

  

  1212 – navy | granat

SIZES | ROZMIARY 

ADULT SIZES | DOROŚLI: XS, S, M, L, XL

YOUNG SIZES | MŁODZIEŻ: 8, 10, 12 Years 
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Art. 06079

GAJA
GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of thin, synthetic leather

• Elastic inserts in key areas

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry

• W newralgicznych miejscach elastyczne wstawki

COLORS | KOLORY

  0303 – white | biały

  
  1212 – navy | granatowy

SIZES | ROZMIARY 

XS, S, M, L, XL

Art.  06080

MIRANDA
GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of thin, synthetic leather

• Perforated inserts ensure increased breathability

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry

• Perforowane wstawki dla lepszej przepuszczalności powietrza

COLORS | KOLORY

                    0303 – white | biały

                             0310 – black white | czarno-biały

                                     1010 – black | czarny

                 1112 – navy-grey | granatowo-szary

SIZES | ROZMIARY 

XS, S, M, L, XL

Art. 06092

SOL
GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of thin, synthetic leather

• Outer palm features a thin, breathable mesh

• Decorative, glitter horseshoe motif 

• Touch screen friendly

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry

• Wierzchnia strona pokryta cieniutką, oddychającą siatką

• Brokatowe zdobienie w kształcie podkowy

• Przystosowane do obsługi ekranów dotykowych

COLORS | KOLORY

  0303 – white | biały

  1010 - black | czarny

  1212 - navy | granat

SIZES | ROZMIARY 

Adults / Dorośli: XS, S, M, L, XL

Children / Dzieci: 8, 10, 12 years | lat

Art. 06093

PAMMY
GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of thin, synthetic leather

• Touch screen friendly

• Decorative shiny crystals along the little finger

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry

• Przystosowane do obsługi ekranów dotykowych

• Dekoracyjne, błyszczące kryształki wzdłuż  najmniejszego palca

COLORS | KOLORY

                    0303 – white | biały

                             1212 – navy | granatowy

                                  1010 – black | czarny

SIZES | ROZMIARY 

XS, S, M, L, XL
116 117
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FLORINE
SHOW JACKET FLORINE Art. 09825

BREECHES INESA Art. 07574
READY TIED STOCK FLORINA Art. 09059

HELMET QUANTINUM FLORINE Art. 05123
BELT HEMATYT Art. 02008

CHIC
SHOW JACKET DOROTHEE COMFIMESH CHIC Art. 09828

COMPETITION SHIRT CATHRINE Art. 03240
BREECHES DAISY CHIC Art. 07575

HELMET QUANTINUM CHIC Art. 05122
GLOVES PAMMY Art. 06093

OTHER CHIC JACKETS:

DOROTHEE CHIC Art. 09824 | TAYLOR CHIC Art. 09826 
TAYLOR COMFIMESH CHIC Art. 09823
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WWW.FAIR-PLAY.PL

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

        +48 22 724 99 31

        sales@interapi.pl

        /Equestrian.Fair.Play

       /fairplay_horsefashion


