COMFORT
TÄCKEN I ABSOLUT TOPPKLASS

”

Du får inte färga in garnet, då förlorar
det sin uppsugningsförmåga!

COMFORT finns som kombotäcke, vintertäcke,
övergångstäcke, ylletäcke, regntäcke, halstäcke,
stalltäcke, liner & regnskydd.
En helt komplett serie av täcken i absolut toppklass!
Samtliga utetäcken från HANSBO SPORT är sydda utan ryggsöm och har tejpade sömmar. Avigsidan på
samtliga utetäckens yttertyg bär en ”coating”, dvs en osynlig tunn beläggning som värms fast på yttertyget
för att förhindra att fukt går igenom tyget. (OBS: gäller inte stalltäcket och linern som inte är vattentäta)
Vattentätheten är >5000. Vattentäthet mäts i vattenpelare, det tryck textilen tål innan det börjar
läcka. Ju högre vattenpelare desto högre tryck klarar tyget. 1000 millimeters vattenpelare räknas
rent tekniskt som vattentätt. (OBS: gäller inte stalltäcket och linern som inte är vattentäta)
Andbarheten är >5000 mvt (Moisture Vapor Transmission) på alla utetäcken och >3000 mvt på
stallltäcket och linern. Andningsförmåga mäts i hur många gram vatten en kvadratmeter tyg
släpper igenom på ett dygn. Ju högre siffra desto mer fukt släpps ut.

För snart tre år sedan hörde jag hans röst för första gången.
80- och 90-talet levererades Kombitäcket till de olympiska ryttarlagen
Det som lite naivt från min sida skulle handla om en återlansering av från Sverige, Tyskland, Italien, Finland och England.
en produkt, fick mig att inse hur viktigt det är med KUNSKAP,
FUNKTION & PASSION.
– Är du kvar frågar Hans, han har en behaglig röst och jag lyssnar så
tyst och intensivt på det han berättar att han tror att jag har lagt på, –
För efter digert letande hade jag äntligen hittat numret till mannen Ja, jag är kvar svarar jag.
som lagt grunden till varumärket jag jobbar med. Jag slog numret
Hans fortsätter.
och en dam svarade lite avvaktande. Jag presenterade mig och bad – Vi var bra på det vi gjorde och vår kvalitet var den bästa på marknaden.
att få tala med hennes man, damen sa att det gick lika bra att tala
Visste du att vår kanske minst lönsamma, men mest betydelsefulla
med henne, men jag kunde höra att det fanns någon mer i bakgrunorder var nog när Queen Elisabeth II hörde av sig?
den. Efter några stapplande frågor med svar som framfördes av den Han säger så Hans, lite som att de två var kompisar han och den
nu mycket vänliga frun, tog mannen luren ifrån henne och sa:
engelska drottningen. För i slutet på 90-talet levererade HANSBO
– Du får inte färga in garnet, då förlorar det sin uppsugningsförmåga!
SPORT 250 stycken Kombitäcken till just Buckingham Palaces
hovstall.
Med ens visste jag att en återlansering kommer att ta tid och den
kommer inte att ske förrän vi kan presentera något som är precis
Jag lägger på luren och känner stor ödmjukhet inför det jag just
lika bra som originalet eller bättre. Den äldre mansrösten i telefonen fått höra.
hette HANS och hans namn utgör inledningen på HANSBO SPORT,
andra hälften står för BO. Det Hans sedan berättade bär jag med
Mycket har hänt sedan HANSBO SPORT grundades. Kanske återmig i stort sett varje dag i mitt yrkesliv.
lansera vi det klassiska Kombitäcket, men vi väntar lite med det.
Material förbättras och kraven stärks. Bland våra täckesserier finns
Hans fick för mer än 40 år sedan frågan om det inte skulle gå att ta
det något för alla. COMFORT täckena som presenterades för första
fram ett material som både andades och transporterade bort fukten gången för snart 2 år sedan, uppfyller samma höga kvalitetskrav som
från hästens kropp. Dåtidens täcke var främst tillverkade i tunga tyger Hans hade på Kombitäcket.
som jute, ull och bävernylon. Hans insåg ganska så snabbt vilka
enorma fördelar ett täcke som kunde andas skulle få för både häst
Trots vårt långa fantastiska arv känns det i dag som om vi bara är
och ryttare. Trots sina stora kunskaper inom textilteknik, tog det lite i vår linda, positiva förbättringar sker ständigt. Främjandet av en
mer än två år att utveckla materialet han letade efter. Resultatet blev ansvarsfull försörjningskedja är en grundläggande del till långsiktig
ett textilmaterial där en polyestertråd tvistas med en bomullstråd.
tillväxt som vi anser är omöjlighet utan ansvar och respekt.
Färgen på täckesmaterialet utgjordes av ofärgat garn med inslag
av ränder som symboliserade olika landsfärger, för ett ofärgat garn
Vårt arv utgör en solid grund som leder oss in i framtiden.
suger upp fukt bättre än ett infärgat garn.
Genom att sammanfläta de två olika trådkvaliteterna skapas en luftspalt av polyestertråden som ligger närmast hästens päls och bomullsgarnet kan därmed suga upp svett och fukt utan att kyla ner hästen.
Succén var ett faktum! Kombitäcket blev det första täcket på marknaden som andades och samtidigt höll hästen torr. Tyget vävdes i
Sverige och täckena syddes av egna sömmerskor i Skällinge. Under

Anna Axenbjer
Category Manager Equestrian

Denier (förkortas D) 1200 D är ett mått på tjockleken av tråden i tyget/materialet.
Ballistik polyester är benämningen på yttermaterialet som alla COMFORT utetäcken är sydda i, ett
otroligt slitstarkt material, en gång framtaget för den amerikanska armén under 30-talet. Ballistik
polyester används idag bl a till kvalitetshästtäcken.
Ett litet bogveck på vardera sida i kantbandet, tillsammans med de korslagda remmarna som utgör
bogspännet över bringan, gör att täcket inte inverkar negativt på hästens naturliga rörelser men
VATTENTÄTHET
5000
samtidigt ser till att täcket ligger på plats även vid kraftig rörelse.
Se även hela serien på hansbosport.se/comfort.

TILLPASSNING & SKÖTSEL
För att se hur stort täcke din häst behöver så mäter du hästens rygg. Börja på manken, och mät bak till början
på svansroten. Som exempel så kräver ett normalstort svenskt halvblod ofta 145 cm täcken.
Täckena tvättas i 40 °C. Använd inte sköljmedel. Tänk också på att om täcket blivit vått, så måste det få torka varmt!

VATTENTÄTHET
5000

ANDBARHET
5000

ANDBARHET
5000

VINTERTÄCKE HS COMFORT – 300 g
VINTERTÄCKE PREMIUM, PRODUCERAT AV MARKNADENS
STARKASTE MATERIAL. NU MED FÖRBÄTTRAD PASSFORM!
Täcket är gjort av 1200 D blank ballistik polyester, som ger en lyxig känsla. Ett otroligt slitstarkt material, som gör att täcket tål hårda tag.
Ökad vattentäthet och andbarhet från >3000 till >5000!
Fodret är gjort av 70 D mjukt och prasselfritt polyesterfoder med HS-loggor invävda i fodertyget. Innanmätet är 300 g fyllning som garanterat
kommer att hålla din häst varm i det kallaste av väder. Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring, undviker att gjordarna går
upp av sig själv när hästen är i kraftig rörelse. Täckets unika design är skapad för att ge täcket optimal passform på hästen. Det lilla bogvecket skapar rörelseutrymme för hästen, men gör även att täcket ligger kvar när hästen är i rörelse. Detta är ett täcke som inte skall inverka
på hästens naturliga rörelseschema utan snarare uppmuntra till detsamma.
Försett med dolda metallspännen för att fästa eventuellt löst halstäcke. Kryssbelagda frontspännen i metall med två kabinhakar som
fästes i en metallring vilket gör det väldigt enkelt att knäppa. Ingen ryggsöm och tejpade sömmar. Breda reflexband i front samt på
svansflärp med svansrem. Kraftiga reflexpasspoaler. Ägaretikett inuti och HANSBO SPORT broderat ton i ton utmed halsen.
HANSBO SPORT-plakett i metall fäst i täckets vänstra nedankant.

Ett täcke som garanterat kommer att bli en favorit.
VATTENTÄTHET
5000

ANDBARHET
5000

SVART MED VITA REFLEXPASSPOALER, METALLSPÄNNEN & VITT KANTBAND
75150661 115 cm

75150662 125 cm

75150663 135 cm

75150664 145 cm

75150665 155 cm

75150666 165 cm

600941 155 cm

600942 165 cm

STEEL MED REFLEXPASSPOALER I REFLECTIVE BRONS, GULDFÄRGADE METALLSPÄNNEN & GRÅTT KANTBAND
600937 115 cm

600938 125 cm

600939 135 cm

600940 145 cm

Täcket är gjort av 1200 D blank ballistik polyester, av mycket hög
kvalitet. Ett otroligt slitstarkt material som en gång är framtaget
för den amerikanska armén, som gör att täcket tål hårda tag.

Försett med dolda
metallspännen för att
fästa eventuellt löst
halstäcke.

Det lilla bogvecket skapar rörelseutrymme
för hästen, men gör även att täcket ligger
kvar när hästen är i rörelse.

Låga kryssgjordar med dold elasticitet och
gummiring, undviker att gjordarna går upp
av sig själv när hästen är i kraftig rörelse.

Breda reflexband i front
samt på svansflärp med
svansrem.

KOMBOTÄCKE HS COMFORT – 200 g
FAST HALS MED KRAFTIG KARDBORREKNÄPPNING
Täcket är gjort av 1200 D blank ballistik polyester, som ger en lyxig känsla. Ett otroligt slitstarkt material, som gör att täcket tål hårda tag.
Ökad vattentäthet och andbarhet från >3000 till >5000!
Fodret är gjort av 70 D mjukt och prasselfritt polyesterfoder med HS-loggor invävda i fodertyget. Innanmätet är 200 g fyllning som
garanterat kommer att hålla din häst varm i det kallaste av väder.
Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring, undviker att gjordarna går upp av sig själv när hästen är i kraftig rörelse. Täckets
unika design är skapad för att ge täcket optimal passform på hästen. Det lilla bogvecket skapar rörelseutrymme för hästen, men gör även
att täcket ligger kvar när hästen är i rörelse. Detta är ett täcke som inte skall inverka på hästens naturliga rörelseschema utan snarare uppmuntra till detsamma. Fast hals med kraftig kardborreknäppning.
Kryssbelagda frontspännen i metall, med två kabinhakar som fästes i en metallring vilket gör det väldigt enkelt att knäppa. Ingen ryggsöm
och tejpade sömmar. Breda reflexband i front samt på svansflärp med svansrem. Kraftiga reflexpasspoaler. Ägaretikett inuti och
HANSBO SPORT broderat ton i ton utmed halsen. HANSBO SPORT-plakett i metall fäst i täckets vänstra nedankant.

Ett täcke som håller hela hästen torr och varm.
VATTENTÄTHET
5000

ANDBARHET
5000

SVART MED VITA REFLEXPASSPOALER, METALLSPÄNNEN & VITT KANTBAND
600076 115 cm

600077 125 cm

600078 135 cm

600079 145 cm

600080 155 cm

600081 165 cm

600914 155 cm

600915 165 cm

STEEL MED REFLEXPASSPOALER I REFLECTIVE BRONS, GULDFÄRGADE METALLSPÄNNEN & GRÅTT KANTBAND
600910 115 cm

600911 125 cm

600912 135 cm

600913 145 cm

Täcket är gjort av 1200 D blank ballistik polyester, av
mycket hög kvalitet. Ett otroligt slitstarkt material som
en gång är framtaget för den amerikanska
armén, som gör att täcket tål hårda tag.

Fast hals med kraftig
kardborreknäppning.

Det lilla bogvecket skapar rörelseutrymme
för hästen, men gör även att täcket ligger
kvar när hästen är i rörelse.

Låga kryssgjordar med dold elasticitet och
gummiring, undviker att gjordarna går upp
av sig själv när hästen är i kraftig rörelse.

Breda reflexband i front
samt på svansflärp med
svansrem.

ÖVERGÅNGSTÄCKE HS COMFORT – 150 g

REGNTÄCKE HS COMFORT

ENKELT ATT KNÄPPA MED DUBBLA FRONTSPÄNNEN

EXKLUSIVT REGNTÄCKE MED FÖRBÄTTRAD PASSFORM

Täcket är gjort av 1200 D blank ballistik polyester, som ger en lyxig känsla. Ett otroligt slitstarkt material, som gör att täcket tål hårda tag.
Ökad vattentäthet och andbarhet från >3000 till >5000!

Täcket är gjort av 1200 D blank ballistik polyester, som ger en lyxig känsla. Ett otroligt slitstarkt material, som gör att täcket tål hårda tag.
Ökad vattentäthet och andbarhet från >3000 till >5000!

Fodret är gjort av 70 D mjukt och prasselfritt polyesterfoder med HS-loggor invävda i fodertyget. Innanmätet är 150 g fyllning som gör
att din häst håller sig varm. Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring, undviker att gjordarna går upp av sig själv när hästen
är i kraftig rörelse. Täckets unika design är skapad för att ge täcket optimal passform på hästen. Det lilla bogvecket utmed kantbandet skapar rörelseutrymme för hästen, men gör även att täcket ligger kvar när hästen är i rörelse. Detta är ett täcke som skall inverka minimalt på
hästens naturliga rörelseschema, utan snarare uppmuntra till detsamma. Försett med dolda spännen för att fästa eventuellt löst halstäcke.

Fodret är gjort av 70 D mjukt och prasselfritt polyesterfoder för hästens välbefinnande och komfort, HS-loggor invävda i fodertyget.
Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring, undviker att gjordarna går upp av sig själv när hästen är i kraftig rörelse. Täckets
unika design är skapad för att ge täcket optimal passform på hästen. Det lilla bogvecket utmed kantbandet skapar ett rörelseutrymme för
hästen, men gör även att täcket ligger kvar när hästen är i rörelse. Detta är ett täcke som inte skall inverka på hästens naturliga rörelseschema utan snarare uppmuntra till detsamma.

Kryssbelagda frontspännen i metall, med två kabinhakar som fästes i en metallring vilket gör det väldigt enkelt att knäppa. Ingen ryggsöm
och tejpade sömmar. Breda reflexband i front samt på svansflärp med svansrem. Kraftiga reflexpasspoaler. Ägaretikett inuti och HANSBO
SPORT broderat ton i ton utmed halsen. HANSBO SPORT-plakett i metall fäst i täckets vänstra nedankant.

Försett med dolda spännen för att fästa eventuellt löst halstäcke. Kryssbelagda frontspännen i metall med två kabinhakar som fästes
i en metallring vilket gör det väldigt enkelt att knäppa. Ingen ryggsöm, tejpade sömmar. Breda reflexband i front samt på svansflärp med
svansrem. Kraftiga reflexpasspoaler. Ägaretikett inuti och HANSBO SPORT broderat ton i ton utmed halsen. HANSBO SPORT-plakett
i metall fäst i täckets vänstra nedankant.

Kan även användas som regntäcke under lite svalare dagar.

Ett regntäcke som garanterat kommer att hålla din häst torr.
VATTENTÄTHET
5000

ANDBARHET
5000

VATTENTÄTHET
5000

ANDBARHET
5000

SVART MED VITA REFLEXPASSPOALER, METALLSPÄNNEN & VITT KANTBAND
75100401 115 cm

75100402 125 cm

75100403 135 cm

75100404 145 cm

75100405 155 cm

75100406 165 cm

SVART MED VITA REFLEXPASSPOALER, METALLSPÄNNEN & VITT KANTBAND
75010791 115 cm

75010792 125 cm

75010793 135 cm

75010794 145 cm

75010795 155 cm

75010796 165 cm

600929 155 cm

600930 165 cm

STEEL MED REFLEXPASSPOALER I REFLECTIVE BRONS, GULDFÄRGADE METALLSPÄNNEN & GRÅTT KANTBAND
600931 115 cm

600932 125 cm

600933 135 cm

600934 145 cm

600935 155 cm

600936 165 cm

STEEL MED REFLEXPASSPOALER I REFLECTIVE BRONS, GULDFÄRGADE METALLSPÄNNEN & GRÅTT KANTBAND
600925 115 cm

600926 125 cm

Täcket är gjort av 1200 D blank ballistik polyester, av mycket hög
kvalitet. Ett otroligt slitstarkt material som en gång är framtaget
för den amerikanska armén, som gör att täcket tål hårda tag.

Försett med dolda
metallspännen för att
fästa eventuellt löst
halstäcke.

Det lilla bogvecket skapar rörelseutrymme
för hästen, men gör även att täcket ligger
kvar när hästen är i rörelse.

Låga kryssgjordar med dold elasticitet och
gummiring, undviker att gjordarna går upp
av sig själv när hästen är i kraftig rörelse.

Breda reflexband i front
samt på svansflärp med
svansrem.

SAMMA EGENSKAPER SOM HS COMFORT ÖVERGÅNGSTÄCKE.

600927 135 cm

600928 145 cm

STALLTÄCKE HS COMFORT
KANALSYTT STALLTÄCKE MED DE RÄTTA DETALJERNA
Detta optimala material är både mjukt och slitstarkt, allt för att ge ökad komfort för hästen. Andbarhet på >3000 undviker att hästen
svettas i det, fodertyget är dekorerat med invävda HS-loggor ton i ton med fodertyget. Täcket är försett med 3 D-ringar i metall för att
fästa eventuellt löst halstäcke i.
Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring, undviker att gjordarna går upp av sig själv när hästen är i rörelse. Höga bogveck
för fritt rörelseutrymme för hästen. Mjuk exklusiv vaddering i halsringningen. Dekorationspasspoal och kantband med ägaretikett inuti
och HANSBO SPORT broderat ton i ton utmed halsen. HANSBO SPORT plakett i metall fäst i täckets vänstra nedankant.

Ett täcke som kommer uppskattas av bäraren

SVART MED VITA REFLEXPASSPOALER, METALLSPÄNNEN & VITT KANTBAND
75250251 115 cm

75250252 125 cm

75250253 135 cm

75250254 145 cm

75250255 155 cm

75250256 165 cm

600947 155 cm

600948 165 cm

STEEL MED REFLEXPASSPOALER I REFLECTIVE BRONS, GULDFÄRGADE METALLSPÄNNEN & GRÅTT KANTBAND
600943 115 cm

600944 125 cm

600945 135 cm

600946 145 cm

Andbarhet på >3000 undviker att
hästen svettas i det. 210 D polyesterfoder
närmast hästen, fodertyget har ton i ton
invävda HS-loggor.
Mjuk exklusiv vaddering
i halsringningen.

HANSBO SPORT plakett
i metall fäst i täckets
vänstra nedankant.

Höga bogveck för fritt
rörelseutrymme för hästen.
Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring, undviker
att gjordarna går upp av sig själv när hästen är i kraftig rörelse.

HALSTÄCKE HS COMFORT – 150 g
PASSAR ALLA UTETÄCKEN I VÅR COMFORT-SERIE
Fodrat halstäcke som är gjort av 1200 D blank ballistik polyester, som
ger en lyxig känsla. Ett otroligt slitstarkt material, som gör att täcket tål
hårda tag. Ökad vattentäthet och andbarhet från >3000 till >5000!
Fodret är gjort av 70 D mjukt och prasselfritt polyesterfoder med,
HS-loggor invävda i fodertyget. Innanmätet är 150 g fyllning som gör att
din häst håller sig varm om halsen.
Försett med fyra spännen i metall som fästs med kraftig kardborreknäppning på täcket. Försluts i halsen med kardborrespännen. Reflexpasspoal
och HANSBO SPORT broderat ton i ton utmed halsen.

SVART MED VITA REFLEXPASSPOALER, METALLSPÄNNEN & VITT KANTBAND
75450150 S

!

75450151 M

75450152 L

STEEL MED REFLEXPASSPOALER I REFLECTIVE BRONS, GULDFÄRGADE
METALLSPÄNNEN & GRÅTT KANTBAND
600949 S

600950 M

600951 L

Passar alla
utetäcken i vår
COMFORT-serie
VATTENTÄTHET
5000

ANDBARHET
5000

LINER HS COMFORT

REGNSKYDD HS COMFORT

FODRAT MED 100 G ÖVER RYGGEN OCH 50 G UTMED SIDORNA,
FÖR ATT GÖRA DET SÅ LÄTT OCH SMIDIGT SOM MÖJLIGT

PERFEKT SOM SKYDD AV HÄST OCH UTRUSTNING VID REGNIGA
TÄVLINGSDAGAR ELLER PÅ VÄG TILL OCH FRÅN RIDHUSET.

Detta optimala material är både mjukt och slitstarkt, allt för att ge ökad komfort för hästen. Andbarhet på >3000 undviker att hästen
svettas i det, fodertyget är dekorerat med invävda HS-loggor ton i ton med fodertyget. Optimal passform.

Perfekt som skydd av häst och utrustning vid regniga tävlingsdagar eller på väg till och från ridhuset.
Förvaras enkelt i en medföljande påse. Regnskydd HS Comfort är ett vattentätt och ventilerande
regntäcke med fast halskrage och öppning för stigläder. Utrustat med maggjord, bogspänne,
kardborrespänne i halskragen och reflexpasspoaler.

Liner HS Comfort är fodrat med 100 g över ryggen och 50 g utmed sidorna, för att göra det så lätt och smidigt som möjligt. Enkelt bogspänne över bringan. Liner HS Comfort fästs med snabbspännen i yttertäckets D-ringar för bensnörena. Dekorationspasspoal och
ägaretikett inuti. HANSBO SPORT broderat ton i ton utmed halsen. HANSBO SPORT-plakett i metall fäst i täckets vänstra nedankant.

Ger hästen ett extra skydd

SVART MED VITA REFLEXPASSPOALER, METALLSPÄNNEN & VITT KANTBAND
600085 115 cm

600086 125 cm

600087 135 cm

600088 145 cm

600089 155 cm

600090 165 cm

600923 155 cm

600923 165 cm

STEEL MED REFLEXPASSPOALER I REFLECTIVE BRONS, GULDFÄRGADE METALLSPÄNNEN & GRÅTT KANTBAND
600919 115 cm

600920 125 cm

600921 135 cm

600922 145 cm

SVART

600082 S (125 - 135 cm)

600083 M (140 - 150 cm)

600084 L (155 - 165 cm)

STEEL

600916 S (125 - 135 cm)

600917 M 140 - 150 cm)

600918 L (155 - 165 cm)

YLLETÄCKE HS COMFORT
FANTASTISKT YLLETÄCKE I 700 G ÅTERVUNNEN ULL
Fantastiskt ylletäcke i återvunnen ull för alla årstider och med en optimal passform! Försluts med ett läder/mässingsspänne framtill och
täcket har dold maggjord och en vacker och dekorativ flätad svansrem. HANSBO SPORT broderat utmed halsen och HANSBO SPORT
logo i mässing/silver på vänster sida. Maskintvätt endast på ullprogrammet, utan centrifugering. Torkas liggandes.

NAVY MED NAVY KANTBAND & GULDFÄRGAD PASSPOAL
600097 115 cm

600098 125 cm

600099 135 cm

600100 145 cm

600101 155 cm

600102 165 cm

600093 135 cm

600094 145 cm

600095 155 cm

600096 165 cm

SVART MED GRÅTT KANTBAND & SILVERGRÅ PASSPOAL
600091 115 cm

600092 125 cm

Vacker och dekorativ
flätad svansrem.

HANSBO SPORT
broderat utmed halsen.

Läder/silverspänne framtill
med optimal passform.

Återvunnen ull i snygga
färgkombinationer.
Dold maggjord.

LÄNDTÄCKE HS COMFORT
EXKLUSIVT LÄNDTÄCKE I 700 G ÅTERVUNNEN ULL

”

Hansbo Sport är känt för våra smått
legendariska ylletäcken. Ullens
fantastiska egenskaper gör att täcket
andas på sommaren och håller värmen på
vintern. Med en förbättrad passform och
naturmaterial av högsta kvalit et håller
våra ylletäcken i många generationer.

Exklusivt ländtäcke i 100 % ull, 700 g. Ett riktigt kvalitetstäcke
med vackert flätad svansrem i kontrastfärg. Ullens fantastiska
egenskaper både kyler, värmer och andas. Fästes enkelt
i sadeln med två reglerbara spännen. Maskintvätt endast
på ullprogrammet, utan centrifugering. Torkas liggandes.

NAVY MED NAVY KANTBAND & GULDFÄRGAD PASSPOAL
600355 ponny

600356 cob

600357 full

SVART MED GRÅTT KANTBAND & SILVERGRÅ PASSPOAL
600352 ponny

600353 cob

600354 full
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