CAIR luchtkussens zijn in hetzelfde gedeelte
van uw zadel geplaatst als de vulling van
traditioneel gevulde kussens.

CAIR
CAIR, het revolutionaire
kussensysteem ontworpen om uw
paard het ultieme comfort te geven.
Potentiële drukplekken door traditionele kussens.

Neem de druk weg van de rug van uw paard.
En een last van uw gedachten.
Heeft uw zadel traditioneel gevulde
kussens? Zo ja, dan kunnen de kussens na
enige tijd gaan inzakken en ongelijk
worden, wat drukplekken veroorzaakt op de
rug van uw paard. Als dit gebeurt zal uw
paard de neiging hebben stijf te worden en
niet in staat zijn om zich comfortabel en vrij
te bewegen.
Het CAIR kussen systeem, ontworpen door
Bates Australië, verschaft een gelijke
gewichtsverdeling over het maximale
oppervlak van de rug van het paard en zakt
niet in.
Als men goed gebalanceerd op het paard
zit, zal de druk gelijkmatig verdeeld worden
over de gehele lengte van de kussens, wat
drukplekken zichtbaar laat verdwijnen.
Dit buitengewone comfort zal resulteren in
een vrijere beweging, betere draging en een
blijer paard en berijder.

• Cair luchtkussens behouden hun vorm in
tegenstelling tot traditionele vulling die
met de tijd zal inzakken en zich
onevenwichtig verdeelt.
• Cair luchtkussens hebben geen aanpassing
of speciaal onderhoud nodig en vragen
geen heropvulling.
• Cair luchtkussens passen zich steeds aan
de vorm van uw paard aan, terwijl het zijn
rug en schouders beweegt.

Het CAIR kussensysteem maakt een eind
aan pijn(lijke plekken) en vermoeidheid
door drukpunten te elimineren en bobbels
en trillingen te absorberen. Tegelijkertijd
zijn de zadelkussens dunner dan de
traditionele zadelkussens wat resulteert in
meer effectieve overdracht van zithulpen.
Verder zullen de luchtkussens geen
“stoten” geven.
Dus, neem de druk weg van de rug van
uw paard - en een last van uw gedachten
en test het revolutionaire CAIR
kussensysteem vandaag.
Verkrijgbaar in Bates en Wintec zadels.

CAIR. Because you care for your horse.
CAIR kussens passen zich vloeiend aan de
beweging van de spieren van uw paard aan.

CAIR verdeelt de druk gelijkmatig.

‘De druk zal gelijkmatig
verdeeld worden over de
gehele lengte van de kussens,
wat drukplekken voorkomt of
zichtbaar laat verdwijnen.’

NEEM DE DRUK WEG VAN DE RUG VAN UW PAARD.

CAIR . Because you care for your horse.

En een last van uw gedachten.

Het product is zorgvuldig getest waarbij de
luchtkussens onder 500 kg zijn geplaatst
waarbij er minimaal 30.000 keer druk op
uitgeoefend is. Hun duurzaamheid is
verzekerd.
Als echter het CAIR paneel per ongeluk geraakt
is door een scherp object (bijv. prikkeldraad)
kan het eenvoudig vervangen worden.
Wilt u de balans van uw zadel veranderen om
het aan te passen aan uw rijstijl, dan kan er
traditionele kussenvulling boven de
luchtkussens toegevoegd worden. Dit zal de
werking van de luchtkussens niet wijzigen en
ze zullen elke oneffenheid die zich voor kan
doen absorberen, zodat de paardenrug vrij
blijft van drukplekken.

Bates en Wintec zadels worden in
Nederland gedistributeerd door S&K
Equestrian Products B.V. te Harderwijk

CAIR
CAIR is een geregistreerd
handelsmerk van Bates Australia.
Wereldwijd gepatenteerd.

CAIR
PANEL SYSTEM

Het CAIR kussensysteem is exclusief
voor Bates en Wintec zadels.

