
• I modsætning til de traditionelt stoppede
sadelpuder, som med tiden vil sætte sig og
stoppematerialet klumpe sammen, holder
CAIR luftsadelpuderne faconen.

• CAIR luftsadelpuderne kræver ingen
tilpasning eller speciel vedligeholdelse og
skal ikke omstoppes.

• CAIR luftsadelpuderne tilpasser sig
konstant hestens form i takt med dens
ryg- og skuldermuskulatur bevæger sig.

EErr  ddiinn  ssaaddeell  mmeedd  ttrraaddiittiioonneelltt  ssttooppppeeddee
ssaaddeellppuuddeerr?? Hvis svaret er ja, kan
sadelpuderne med tiden sætte sig, og
stopningen klumpe sammen, således at der
opstår trykpunkter. Hvis dette sker, vil din
hest være tilbøjelig til at stivne og ikke være
i stand til at bevæge sig rigtigt frit og på en
for hesten behagelig måde.

CAIR sadelpudesystemet, som er udviklet af
Bates, Australien, giver en ligelig
vægtfordeling over det størst mulige
område af hesteryggen og vil ikke sætte sig.
Når du sidder i ligevægt på din hest, vil
trykket blive fordelt ligeligt over hele
sadelpudens længde og praktisk taget
udelukke trykpunkter.
Det ekstraordinære velbefindende vil betyde
friere bevægelser, bedre holdning og en
gladere hest og rytter.

CAIR luftsadelpudesystemet betyder farvel
til ømhed og træthed, idet systemet
praktisk taget udelukker trykpunkter og
absorberer stød og tryk. Samtidig er
sadelpuden tyndere end de traditionelt
stoppede sadelpuder, hvilket gør det
lettere at give hesten instruktioner. Sidst
men ikke mindst, vil CAIR luftsadelpuderne
ikke fremkalde “bump”.

Så fjern trykket fra din hests ryg - og fjern
en bekymring fra dit sind, og test det
revolutionerende CAIR sadelpudesystem
allerede i dag. CAIR luftsadelsystemet fås i
Bates og Wintec sadlerne.
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oogg  ffjjeerrnn  eenn  bbeekkyymmrriinngg  ffrraa  ddiitt  ssiinndd..

CAIR. Because you care for your horse.
CAIR sadelpuderne former sig smidigt 

efter din hests muskelbevægelser

Fjern trykket fra din hests ryg...



CAIR er et registreret varemærke af
Bates Australien.
Patenteret over hele verden.

CAIR sadelpudesystemet - kun i Bates og
Wintec sadler.   

Produktet har været underkastet en meget
streng test, hvor CAIR luftsadelpuderne er
blevet udsat for en belastning på 500 kg i
mindst 30.000 sammenpresninger. Dette giver
garanti for holdbarhed.
Men, hvis uheldet er ude, og en spids
genstand punkterer CAIR sadelpuden, kan
den uden problemer skiftes ud.
Hvis du gerne vil ændre balancen på din
sadel, kan du lægge almindelig
stoppemateriale oven over CAIR
sadelpuderne. Det vil ikke ændre noget ved
luftsadelpudernes egenskaber. De vil
absorbere alle mulige ujævnheder, således at
der praktisk taget ikke vil opstå trykpunkter
på din hests ryg.

CAIR. Because you care for your horse.
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