HEALTHY HORSE
SADDLES MET UNIEKE
AANPASBARE BOOM
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REDENEN
OM VOOR HEALTHY
HORSE ZADELS
TE KIEZEN

UNIEKE BOOM,
VOLLEDIG AANPASBAAR
LICHTGEWICHT ENGELSE
KWALITEITSZADELS
COMFORTABEL
VOOR PAARD EN RUITER
DIVERSE MODELLEN,
LEDERSOORTEN EN KLEUREN
OPVULLEN NAAST UW PAARD
SNEL EN OP MAAT
DUURZAAM EN
KOSTENBESPAREND
GESCHIKT VOOR IEDER
TYPE PAARD
HOGE SERVICE
(OP MAAT)

Healthy Horse Saddle. Maak kennis met de unieke
combinatie van moderne technologie met traditionele vakbekwaamheid en materialen. Handgemaakt
met de beste leersoorten bieden de Healthy Horse
Saddles paard en ruiter maximaal comfort.
De unieke polypropene boom is met een speciale
machine aanpasbaar. Ook de zadelvulling kan ter
plaatse snel en eenvoudig op maat aangepast worden. En niet slechts eenmalig. Een Healthy Horse
Saddle kun je steeds laten aanpassen. U hoeft dus
niet telkens een nieuw zadel te kopen wanneer uw
paard van vorm veranderd. Ideaal voor b.v.
jonge paarden die ingereden worden
en extra bespiering krijgen.
Het zadel ligt altijd correct en
comfortabel en kan bijdragen
om (gezondheids- en gedrags-)
problemen te voorkomen.
Een gezond paard,
een tevreden ruiter!

AUTHENTIEK
VAKMANSCHAP
MODERNE TECHNIEKEN,
TRADITIONELE KWALITEIT
De Healthy Horse Saddles worden handgemaakt in Walsall, Engeland. Walsall
staat wereldwijd bekend als “zadelstad”
om zijn uitmuntende fabriek en
leerleveranciers. Van oudsher komen
hier de hoge kwaliteit Engelse zadels
vandaan en dus ook de prachtige en
exclusieve zadels van Healthy Horse
Saddles!
De fabriek in Engeland wordt gerund
door David Johnson, die reeds 45 jaar
Master Saddle Maker en Fitter is.
Oftewel het hoogst haalbare diploma
om kwaliteitzadels af te leveren. Naast
dat hij vele jaren ervaring heeft met het
maken en aanmeten van zadels is David
zelf een zeer goede springruiter en weet
dus goed wat een paard en ruiter nodig
hebben en zoeken in een goed zadel.
Hierdoor worden oude Engelse tradities
gecombineerd met hedendaagse
technologie.
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DESKUNDIG METEN EN AANPASSEN
FranckenFood is al vele jaren een
gerenommeerde groothandel in
hondenvoeding en de producent van
het premium merk Healthy Dog, een
geperste, tarwegluten vrije natuurvoeding voor honden. Tevens zijn zij nu de
verdeler van de exclusieve zadels van
Healthy Horse Saddles. De eigenaar
Cheryl Francken is sinds jongs af aan
gek van paarden en heeft zelf 4
paarden. Zij heeft alle Saddle Fitting
trainingen gevolgd in Engeland en is nu
gecertificeerd zadelpasser. Met het
unieke systeem van Healthy Horse
Saddles kan zij -volledig op maat- het
zadel ter plaatse aanpassen aan uw
paard.
10 JAAR GARANTIE
De unieke boom is gemaakt van
geïnjecteerd polypropeen en is zeer
licht in gewicht en oersterk en heeft
bij normaal gebruik een garantie van
10 jaar!
Het grote voordeel van deze bomen is
dat zij met onze speciale machine
aanpasbaar zijn. Uw paard wordt
volledig opgemeten en uw zadelboom
en zadelvulling kunnen volledig
aangepast worden aan uw paard! Onze
Healthy Horse Saddles kunnen op ieder
later tijdstip weer aangepast worden
met de boom en de vulling indien dit
nodig is. Dit is vooral ideaal bij jonge
paarden die nog (betere) bespiering
moeten krijgen, oudere paarden die van
vorm veranderen of wanneer u een
ander paard koopt. (boommaten
kunnen ongeveer 5 maten aangepast
worden)

Kom met uw paard naar
ons trainingscentrum.
Of gebruik onze service aan huis!

DE BESTE MATERIALEN VOOR
OPTIMAAL DRAAGCOMFORT
De zadels worden standaard
geleverd met geweven wollen
kussens. Wol is een natuurlijk
materiaal en heeft vele voordelen
t.o.v. het traditionele gebruikte
leren kussen. Het draagt voor het
paard zeer comfortabel doordat
het zichzelf snel vormt naar de
paardenrug. Daarnaast is het
lichter in gewicht en helpt het om
zweet en warmte af te voeren.
Tevens kan het een zeer grote
hulp zijn bij gevoelige paarden,
helpt het de chabrak mooi op zijn
plaats te houden en is het zeer
makkelijk en snel aan te passen
wanneer dit gewenst is.

E

B O

ONZE COLLECTIE

type
SPRINGZADEL
CLOSE CONTACT

type
VEELZIJDIGHEIDSZADEL

type
DRESSUUR ZADEL

type
EVENT ZADEL

type
RACE EXERCISE ZADEL

type
POLOZADEL

type
V.S.D. ZADEL

type
COB ZADEL

type
WORKING HUNTER
ZADEL

type
PONY SPRINGZADEL
CLOSE CONTACT

type
PONY
VEELZIJDIGHEIDSZADEL

type
PONY WORKING
HUNTER ZADEL

type
TRAINING/ AFRICHTINGSZADEL

type
SHOW ZADEL

Speciaal ontworpen voor paarden die ingereden worden
en/of (her)traint worden. Handvat voor veiligheid ruiter,
gekeerd suède zitting voor meer grip, meerdere D-ringen
voor diverse bevestigingsmogelijkheden en langere
singelstoten voor snel aansingelen. Halve boom voor close
contact gevoel, ook ideaal om verschillende paarden mee
te rijden.

KIES HET MODEL
DAT BIJ JE PAST
De Healthy Horse Saddles zijn in
4 varianten verkrijgbaar
* Verona:	Zacht leer gedekte zweet
bladen en zitting
* Vicenza:	Stevige leren zweetbladen
en zacht leren zitting
* Genoa:	Volledig leren zadel
* Sienna:	Luxueus buffelleer

KIES JE KLEUR
Zwart en bruin zijn de standaard
kleuren. Diverse kleuren(combinaties)
mogelijk, vraag naar de mogelijkheden!

Alle zadels worden standaard geleverd
met geweven wollen kussens.
Volledig leren kussens zijn op aanvraag,
tegen bijbetaling, ook mogelijk.

COMFORTABELE ZITTING
Alle modellen worden standaard met
zachte “comfortable foam” zitting
geleverd. Voor nog meer comfort zijn
alle modellen met memory foam zitting
uit te breiden.

SUEDE EN NUBUCK
Alle zadels zijn beschikbaar met suede
of nubuck zitting en/of kniebladen.

BALANCE SINGELSTOTEN
De Cob zadels worden standaard
geleverd met extra “balance” singelstoten voor extra balans en evenwicht.
Uiteraard kunnen deze ook op alle
andere modellen geplaatst worden
wanneer u dit wenst.

BESCHIKBARE MODELLEN

KINDER EN VOLWASSEN
RUITERMAAT

Standaard modellen
Springzadel Close Contact

14” – 18”

Veelzijdigheidszadel

14” – 18”

Dressuur zadel

14” – 18”

Speciale modellen
Event zadel

14” – 18”

Endurance zadel

16,5” – 18”

Cob zadel

16,5” – 18”

V.S.D. zadel*

14” – 18”

Working Hunter zadel

14” – 18”

Show zadel

14” – 18”

Polo zadel

17”- 18”

Training/africhtingszadel**
Race Exercise zadel **

* V.S.D. = Veelzijdigheidszadel met nadruk op
dresuur
** Training/africhtingszadel en Race Exercise
zadels hebben standaard
een halve boom voor het
close contact gevoel en
meer flexibiliteit. Zonder
boom is ook mogelijk op
aanvraag.

SERVICE HOORT
ER GEWOON BIJ!
NAAR UW WENS AANPASSEN
Omdat alle zadels handgemaakt worden
bij één van de beste zadelmakers van
Engeland kunnen wij een uitstekende
service bieden en alles op maat maken.

paard. Dit kan leiden tot het los gaan
zitten van de singel. Wij adviseren dat u
een singel gebruikt die elastisch is aan
beide kanten of een niet-elastische
singel.

U kunt niet alleen kiezen uit verschillende bomen, kleuren en modellen maar
u kunt ook zelf de lengte van de
zweetbladen aanpassen, accessoires
toevoegen en andere wensen kenbaar
maken!

Gebruik geen singel die aan één kant
elastisch is, dit kan er voor zorgen dat
uw zadel naar één kant wordt getrokken. Verzeker u zelf van het feit dat uw
stijgbeugelriemen gelijk zijn. Vertrouw
hierbij niet alleen op de nummers, maar
leg ze naast elkaar om er zeker van te
zijn dat ze exact even lang zijn. Het is
het beste voor uw stijgbeugelriemen om
ze geregeld te wisselen van kant en/of
via verschillende kanten op te stijgen,
dit helpt om ze gelijk te houden omdat
opstijgen uw riemen kan uitrekken.

SERVICE AAN HUIS
Onze aandacht voor detail en onze
kennis, van zowel de behoeften van
paard als ruiter, vormen samen met onze
uitstekende service aan huis een
perfecte combinatie.

BEGELEIDING EN ADVIES
Uw Healthy Horse Saddle gecertificeerde zadelfitter zal u tijdens deze
beginperiode begeleiden, zodat u ervan
verzekerd bent dat u en uw paard de
juiste instructies krijgen om uw nieuwe
Healthy Horse Saddle goed in te rijden!

TIPS TIJDENS HET INRIJDEN
De gemiddelde inrijperiode van uw
nieuwe zadel is ongeveer 3 uur. Tijdens
deze periode adviseren wij enkel te
stappen en draven en niet te galopperen zodat uw zadel goed de kans heeft
om zich symmetrisch te vormen.
Het eerste kwartier van het rijden met
uw nieuwe Healthy Horse Saddle zijn
zeer belangrijk om het zadel de
mogelijkheid te geven om zich goed te
kunnen aanpassen aan de rug van uw

ONDERHOUD & VERZORGING
De Healthy Horse Saddles zijn standaard
voorzien van geweven wollen kussens.
Dit is een zeer traditioneel materiaal en
wordt al decennia gebruikt om
comfortabele en lichte zadels te maken.
Wij adviseren u om een katoenen
shabrak te gebruiken, dit helpt om de
paardenharen van de kussens af te
houden. Wanneer u toch haren wilt
verwijderen gebruik dan een licht
vochtige doek of een zacht nylon
nagelborsteltje zodat u de geweven
wollen kussens niet beschadigd.
Wanneer de kussens nat zijn geworden,
laat deze dan op kamer temperatuur
drogen en stel deze zeker niet bloot aan
directe warmte.

Om de zachte leren delen van uw zadel
te verzorgen, adviseren wij goede
natuurlijke leervoeding te gebruiken.
Gebruik alleen leerolie op de solide
leren delen van uw zadel, zweetbladen
enz. Olie trekt beter in wanneer u dit
aan de onderkant van het leer aanbrengt.
Wanneer uw zadel suede of nubuck
delen aan zitting en/of kniebladen heeft,
deze uitsluitend schoonmaken met een
vochtige doek of een zacht nylon
nagelborsteltje. Gebruik onder geen
beding een suede borstel!
Wij adviseren uw zadel regelmatig te
laten controleren door één van onze
gecertificeerde zadelfitters. Wij
adviseren standaard minimaal tweemaal
per jaar of vaker wanneer uw paard
veranderd is van gewicht en/of
bespiering b.v. bij een jong paard, na
een herstelperiode enz.
Tijdens deze (onderhouds)check kijkt uw
zadelfitter of uw zadel nog goed ligt op
de rug van uw paard. Eventuele
aanpassingen aan de boomwijdte of het
controleren van de vulling is inclusief.
Wanneer het zadel opgevuld dient te
worden is dit ook ter plaatse mogelijk.
Deze (onderhouds)check kan bij ons
plaats vinden op het trainingscentrum of
op iedere gewenste plaats mits uw
paard goed recht en gelijk kan staan en
wij bij slecht weer droog kunnen staan
i.v.m. onze machine. Binnen Nederland
en Vlaanderen vragen wij geen extra
reiskosten met uitzondering van de
waddeneilanden en eventuele tunnel
en/of pont verbindingen.
Wanneer u meer informatie wilt
ontvangen of een afspraak wenst te
maken, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen!

Voor uitgebreide uitleg over de zadels en informatie
over de mogelijkheden om te passen,
kunt u kijken op www.healthyhorsesaddles.be
Of neem contact op met info@healthyhorsesaddles.be.
Wij helpen u graag verder!

Healthy Horse Saddle is een onderdeel van
FranckenFood bvba

Fransestraat 8, 2380 Ravels, België
tel: +32(0)487-849 555, info@franckenfood.be

www.healthyhorsesaddles.be

