CAIR luftsadelputor ersätter
de traditionella stoppade
sadelputorna

Introducing

CAIR

CAIR, det revolutionerande
sadelpanelsystemet, som är utformat
så att det ger din häst största
möjliga välbefinnande

Möjliga tryckpunkter från traditionella sadelputor

Ta bort trycket från hästens rygg...
och få ett bekymmer mindre.
Har din sadel traditionellt stoppade
sadelputor? Om svaret är ja, kan
sadelputorna med tiden sätta sig, och
stoppningen klumpa samman. På så sätt
uppstår tryckpunkter. Om detta sker, kan din
häst stelna till och kommer inte att kunna
röra sig lika fritt och frigjord som den önskar.
CAIR sadelpanelsystemet, som är utvecklat av
Bates i Australien, ger en jämn viktfördelning
över det största möjliga område på
hästryggen och kommer inte att sätta sig.
När du sitter i balans på din häst, kommer
trycket att fördela sig jämnt över hela
sadelputornas längd och praktiskt taget
utesluta tryckpunkter.
Det utomordentliga välbefinnandet kommer
att betyda friare rörelser, bättre hållning och
en gladare häst och ryttare.

• Till skillnad från de traditionella stoppade
sadelputor som sätter sig med tiden och
klumpar samman håller CAIR
luftsadelputorna formen.
• CAIR luftsadelputor kräver ingen
anpassning eller speciellt underhåll och
skall inte stoppas om.
• CAIR luftsadelputorna anpassar sig
konstant efter hästens form i takt med att
rygg och bogmuskulaturen rör sig.

CAIR luftsadelpanelsystemet betyder farväl
till ömhet och trötthet, därför att systemet
praktiskt taget utesluter tryckpunkter och
absorberar stötar och tryck. Samtidigt är
sadelputorna tunnare än de traditionellt
stoppade sadelputorna, vilket innebär att
ryttaren kommer närmare hästen och kan
på så sätt ge bättre hjälper. Sist men inte
minst, kommer CAIR luftsadelputorna inte
framkalla “stötar”.
Så ta bort trycket från hästens rygg - och få
ett bekymmer mindre, och testa det
revolutionerande CAIR sadelpanelsystemet
redan i dag. CAIR luftsadel systemet finns i
Bates och Wintec sadlarna.

CAIR. Because you care for your horse.
CAIR sadelputor formar sig smidigt efter
din hästs muskelrörelser

CAIR fördelar vikten jämt

‘Vikten blir fördelad jämt
över hela sadelputornas
längd och utesluter praktiskt
taget tryckpunkter’

TA BORT TRYCKET FRÅN HÄSTENS RYGG...
CAIR . Because you care for your horse.

och få ett bekymmer mindre.

Produkten har genomgått en mycket hård test,
där CAIR luftsadelputorna har blivit utsatta för
en belastning på 500 kg i minst 30.000
sammanpressningar. Detta ger garanti för
hållbarheten.
Men, om olyckan är framme, och ett spetsigt
föremål punkterar CAIR sadelputorna, kan de
utan problem bytas ut.
Om du vill ändra balansen i din sadel, kan du
lägga vanligt stoppningsmaterial över CAIR
sadelputorna. Det kommer inte ändra något på
luftputornas egenskaper, som kommer att
absorbera alla möjliga ojämnheter, så att det
praktiskt taget inte uppstår några tryckpunkter
på din hästs rygg.

CAIR
CAIR är ett registrerat varumärke av
Bates Australien.
Patenterat över hela världen.

CAIR
PANEL SYSTEM

CAIR sadelpanelsystemet - bara i Bates
och Wintec sadlar.

