HITCH – hänger med din sadel

LOOP – förankrar tillbehör

Flexibel • Skyddande • Personlig

Sadelbagen för
säker transport,
skydd och
förvaring i bil och
stall.

LOOP är perfekt till att
förankra t.ex. ryktväska,
hjälm eller matkasse så
att de står stabilt i bilen
eller i bagaget.

Sadelbagen HITCH
följer alltid med
sadeln och gör den
enkel att bära.
Dessutom skyddar
den sadeln från
smuts, fukt och
skav.

HITCH passar de flesta sadlar och gör att
du enkelt kan hänga din sadel i bilen,
sadelkammaren, transporten och på
boxgallret, cykeln, fyrhjulingen samt i
stallet på en hängare eller i en bindring.

LOOP fästes runt stag, lastögla
eller lastgaller utan åverkan.
Två intill varandra ger högre
stabilitet i sidled och kan då
även krokas i varandra.

HITCH kommer i fem snygga färger.
och kan ges en snygg personlig look
genom tygval, utsmyckning och brodyr.
Matchande krokar i aluminium med
dimension nog att fästa runt boxgaller
och lastgaller på fyrhjulingen.

I bilen hänger sadeln i HITCH tryggt
förankrad, med sin egen tyngd mot
baksidan eller framsidan av sätet, genom
att karbinhakarna fästes i nackkuddens
två stag och regleras i höjdled med
banden. Har du lastgaller eller fästöglor
finns naturligt fler fästpunkter.

LOOP är utmärkt som
förankringskrok i stall, på
moped, cykel och fyrhjuling
samt i förrådet och i hemmet.
Den används även till
sadelbagen HITCH då fler
förankringspunkter behövs.

HITCH följer alltid med din sadel.

Lämnar inga avtryck
Kräver inga extra fästen.
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Genom gångtunneln vid Apoteket hittar
du upp till vår partner om du vill se och
känna på våra produkter och välja
brodyr.

Kontakta oss gärna på:
Tel:
0320-92040
Mobil:
0707-383600
NORTHERN WELL
är ett svenskt företag som tar fram
innovativa hästprodukter med
tyngdpunkt på funktion med
utmärkt design.

Partners nära dig finner du på vår
hemsida:
www.northernwell.se

Vi vill vara ett innovationscentrum
som utvecklar nya smarta
hästprodukter för Sverige och
Europas hästentusiaster.

