Wij garanderen u een zadel dat past
en blijft passen*.
Wij garanderen een
zadel dat past voor
het paard maar ook
voor de ruiter

www.vivaryzadels.nl
VIVARY

Kopen met minimaal risico*:
•
•
•
•

SADDLES

Terugkoopverklaring
4 weken huren voordat u definitief koopt
Pasgarantie
Vivary special lease vanaf € 10,- per week

Geef uw paard de
ruimte met een Space
Head Saddle Tree
~ made in Holland ~

www.spaceheadsaddletree.nl

* Vraag naar de voorwaarden

Uw paard verdient
een zadel met een
drukverlagende
Zadelwing

Uw VIVARY partner:

www.zadelwing.nl

Meer informatie

VIVARY

Uw paard verdient het.

SADDLES

Ruitersportbedrijf Kamperland bv
Vivary Zadels
Kamerling Onnesweg 98
1223 JM HILVERSUIM
T: 035 - 64 24 100 (Best Fit)
Hans Zuidweg 06 - 27 04 32 28
I: info@vivaryzadels.nl

WWW.VIVARYZADELS.NL

Een zadel dat past voor het paard
en ook voor de ruiter!
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SADDLES

Model CA 03
UK Line

KWALITEIT
MAATWERK
VAKMANSCHAP
Wij garanderen u een zadel dat past en blijft passen!

Het Delta kussen

Vivary saddles innovaties

VIVARY zadels en de Flexi Zadelwing

Dit zadelkussen hebben wij ontwikkeld om de bewegende spieren in het gebied, overgang schoft en
rug, zoveel mogelijk te ontlasten.
Het Delta kussen maken wij in dit gebied extra wijd
zodat het kussen en het gewicht van de ruiter minder
op deze bewegende spieren drukt (Trapezium spier).
Paarden laten dan hun rug los en gaan beter bewegen.
De aanleuning en gedrag paard wordt beter.
Het Delta kussen dat voor in het zadel voor een extra
breed kussen kanaal zorgt kan alleen gebruikt worden
in combinatie met de Zadelwing.

De gedachten achter deze en andere innovatieve
verbeteringen waren simpel, het was de zoektocht
naar:
• Een zadel dat het paard minimaal hindert
• Een maximaal bewegend paard
• Maximale ontspanning
• Maximale schoudervrijheid
• Zorg voor welzijn paard
• Oplossingen van bepaalde gedragsproblemen
• Maximaal rijplezier voor paard en ruiter

Op verzoek kunnen de Vivary rijzadels
uitgerust worden met de Flexi Zadelwing.
De Zadelwing zorgt voor een groter
dragend oppervlak voor onder het zadel.
Hierdoor wordt de hoge druk(gewicht)
onder de takken en de stijgbeugelhaak
over een veel groter oppervlakte verdeeld.
Zo worden de problemen van spieratrofie en diepe
kuilen achter de schouderbladen bestreden. Tevens
kunnen wij met de Flexi Zadelwing de wijdte van
het zadel regelen, en de hellingshoek van de takken
parallel maken met de schoftflanken van het paard.

Space Head Saddle Tree
Wat maakt een Vivary rijzadel anders dan
de andere zadels?

Zadelboom speciaal ontwikkeld voor
de Nederlandse paarden en ruiters

Kenmerken
• Soft seat
• Flexibiliteit
• Comfort

• Vrijheid
• Aanpasbaarheid
• Maatwerk

De combinatie, SHST, Flexi Zadelwing en Delta kussen
maken het Vivary zadel tot een apart en speciaal zadel
dat goed past, perfect zit en het paard extra beweging
geeft.

VIVARY

SADDLES

De VIVARY rijzadels worden gemaakt op onze zelf
ontwikkelde en in Nederland geproduceerde SPACE
HEAD SADDLE TREE (SHST).
• Deze boom heeft, zoals de naam het al zegt, een
extra ruime kop. Hierdoor heeft de schoft zowel
in de hoogte als in de breedte veel ruimte en dit
vooral naar de zijkanten van de schoft
• Het is een U- in plaats van een V-vorm. Paarden
kunnen zo beter buigen
• Door de gel inlagen krijgen wij een zachte en
comfortabele zit

• Uniek Flexi Zadelwing systeem
• 100 tot 200% druk vermindering in schoftgebied
• Een verwisselbaar kopijzer voor
grote aanpassingen
• Aanpassen zadel in enkele minuten via buitenzijde
zadel. Voor 2 tot 3 maten wijder of smaller maken
• Met een nauwkeurigheid van 2 mm
• Zonder wol of ander vulmateriaal
• U kunt het zelf doen
• Kijk op You tube: Vivary rijzadel Flexi zadelwing

De Flexi Zadelwing en het Delta kussen zijn beschermd tegen
namaak door een patent en/of modelrecht welke eigendom zijn van
Hans Zuidweg.

Ons doel was het ontwikkelen van een rijzadel dat het paard minimaal zou hinderen in zijn bewegingen. En een zadel wat de ruiter een mooie houding en zit zou geven. Om een zo pijnvrije mogelijke
omgeving onder en rond het zadel te creëren, vraagt van de zadelmaker veel kennis, ervaring en inzicht. Na jaren van onderzoek en testen is de Bestfit zadelmaker Hans Zuidweg erin geslaagd
diverse innovatieve zadelaanpassing te ontwikkelen welke een grote verbetering voor de bewegingen, prestatie en gedrag van het paard hebben gebracht.

