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IMPROVE YOURSELF WITH YOGA 

includes practical yoga exercises for equestrians



Equestrianism and yoga may seem distant concepts, however, 
looking back both disciplines and practices have developed 

over centuries or even thousands of years and have been an important 
part of our civilization. Both require skill, precision, concentration, 

strength, flexibility and mindfulness. In this publication we have 
decided to combine both, not only to cherish the grace and beauty 

of horse riding and yoga practice but also to equip equestrians with 
useful knowledge that can help release tension, prepare the body 
for training or help relax after one, regardless of your riding skills, 

whether you are a professional sportsman 
or a passionate weekend riding amateur.

So let us take you on a one day journey, which starts in the stable 
with a yoga class and ends alongside our best horse-friends.

Jeździectwo i joga mogą wydawać się dość odległymi pojęciami, 
niemniej jednak patrząc wstecz na to, jak rozwijały się przez stulecia, 

a nawet tysiąclecia, były niezmiernie ważną częścią naszej 
cywilizacji. Obydwie dyscypliny wymagają od nas umiejętności, 

precyzji, koncentracji, siły, elastyczności oraz uważności. 
W tej publikacji postanowiliśmy je połączyć nie tylko pielęgnując 

wdzięk oraz piękno jazdy konnej i jogi, lecz także chcąc wyposażyć 
jeźdźców w przydatne narzędzia, które pomogą rozładować napięcie 

oraz przygotować ciało do treningu lub zrelaksować się po nim. 
Zawarte w tym poradniku ćwiczenia można wykonywać niezależnie 

od poziomu umiejętności z zakresu jeździectwa lub jogi 
oraz bez względu na to czy jesteś profesjonalnym sportowcem 

czy pasjonatem amatorskiej jazdy weekendowej.
Zapraszamy do spędzenia z nami jednego dnia z życia jeźdźca, 

który zaczniemy w stajni na zajęciach z jogi i skończymy przy naszych 
najlepszych czworonogich przyjaciołach.
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True beauty and joy is only present        True beauty and joy is only present        
                       around four-leged friends                       around four-leged friends

It has been known for thousands of years that yoga significantly develops 
the strength and flexibility of the body and increases peace 

and concentration of the mind. Properly practiced, it is extremely effective 
in taking care of physical condition and mental balance. Gradually, 
it strengthens the muscle parts necessary for proper rider’s position, 

engages the muscles of the whole body, including the pelvis, legs and spine, 
allowing us to increase our control over the horse.

We owe yoga a better sense of balance, relieving tension from the back, 
hip and pelvic area. Moreover, thanks to regular exercises we will be able 
to control our emotions and breathing eliminating stress. It is well known 

that a relaxed rider affects the horse’s peace and mental state.

So we have created a guide „Yoga for Equestrians”, in which we will show 
you some basic but very helpful asanas, which will help you to develop 

a harmonious physique, increase precision in influencing the horse, 
keep the body in a proper position and improve your overall fitness.     

Od tysięcy lat wiadomo, że joga w znaczący sposób rozwija siłę 
oraz elastyczność ciała, a także zwiększa spokój i koncentrację umysłu. 

Właściwie praktykowana niezwykle skutecznie pomaga dbać o kondycję 
fizyczną oraz równowagę psychiczną. Stopniowo wzmacnia partie mięśni, 
niezbędne do uzyskania prawidłowego dosiadu, angażuje mięśnie całego 

ciała, w tym miednicy, nóg oraz kręgosłupa, dzięki czemu możemy
 zwiększyć kontrolę nad koniem.

Jodze zawdzięczamy lepsze poczucie równowagi, uwolnienie od napięć 
w plecach oraz okolicy bioder i miednicy. Ponadto dzięki regularnym 

ćwiczeniom będziemy w stanie zapanować nad emocjami i oddechem 
oraz pozbędziemy się stresu. Nie od dziś wiadomo, że zrelaksowany jeździec 

wpływa na spokój i równowagę psychiczną konia.

Stworzyliśmy więc poradnik „Joga dla jeźdźców”, w którym pokażemy Wam 
kilka podstawowych, aczkolwiek bardzo pomocnych asan, pomagających 

rozwinąć harmonijną budowę sylwetki, zwiększyć precyzję 
w oddziaływaniu na konia, utrzymać tułów w odpowiedniej pozycji 

oraz poprawić ogólną sprawność fizyczną.     GUIDEBOOK

YOGA FOR EQUESTRIANS



MAYA TOP | Art. 03238 | Page: 53
RIDING LEGGINGS PAMELA 2.0 | Art. 03260 | Page: 54

USHTRASANA 
(CAMEL POSE | POZYCJA WIELBŁĄDA)

A great pose to stretch your upper back and chest muscles 
(often referred to in yogic terms as the heart centre). Kneel down, 
keep your legs hip distance apart, place your hands flat on your 
lower back with palms facing down and gradually start bending 

your back backwards, try to keep your hips stable, you can tilt 
your head backwards or if you have neck issues you can look 

straight ahead. Keep this pose for five breaths and rest 
in the Child Pose (Page 29), repeat three to five times. If you feel 
you can go deeper you can try to place your hands on your feet. 

Concentrate on opening your chest. It is sometimes useful 
to imagine a string that is drawing the heart centre towards 

the ceiling. Remember to keep your hips stable. Repeat the same 
way as in the first version of the pose.

Bardzo dobra pozycja pozwalająca rozciągnąć górną część 
pleców i mięśnie klatki piersiowej (zwane często w terminologii 
jogicznej jako okolice serca). Uklęknij, ustaw nogi na szerokość 

bioder, połóż dłonie płasko palcami w dół na dolnej części 
pleców i powoli zacznij wyginać się do tyłu. Postaraj się, 

aby biodra były stabilne, możesz odchylić głowę, w przypadku, 
gdy masz problemy z karkiem patrz prosto przed siebie. Pozo-

stań w pozycji przez pięć oddechów i odpocznij w Pozycji 
Dziecka (strona 29), powtórz od trzech do pięciu razy. Jeżeli 

czujesz, że możesz pogłębić pozycję, możesz spróbować położyć 
dłonie na stopach. Skup się na otwieraniu klatki piersiowej, cza-
sem pomocne może być wyobrażanie sobie jakby niewidzialny 

sznurek pociągał nas od mostka w górę, pamiętaj 
o utrzymywaniu stabilnych bioder. Powtórz w ten sam sposób, 

jak w pierwszej wersji pozycji.
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MAYA TOP | Art. 03238 | Page: 53
RIDING LEGGINGS BELINDA | Art. 03265 | Page: 54

TWIST | SKRĘT 
(A VERSION OF MARICHYASANA | WERSJA MARICHYASANY)

All asanas that consist of twists of the torso are very beneficial 
for the spine and digestive system. Sit comfortably on the mat, 
bend your right leg and cross it over your left leg, you can keep 
your left leg bent or straight, whatever feels more comfortable. 
Twist to the right, bend your left arm and press it against your 
bent leg, straighten your back and twist, try to look over your 
shoulder. Try to keep your breath calm and imagine that with 

every inhalation you straighten your back and with 
an exhalation you twist a bit more. Stay for a couple of long 

breaths and repeat on the other side.

Wszystkie asany, które zawierają element skrętu tułowia 
są bardzo korzystne dla kręgosłupa i układu trawiennego. 

Usiądź wygodnie na macie, ugnij prawą nogę i przełóż ją przez 
lewą, możesz lewą nogę mieć prosta bądź ugiętą, tak jak jest 

Ci wygodniej. Skręć tułów w prawo, ugnij lewą rękę i odepchnij 
się nią od ugiętej nogi, wyprostuj plecy i skręć się, spróbuj 

spojrzeć za ramię. Spróbuj utrzymać spokojny oddech i wyobraź 
sobie, że z każdym wdechem prostujesz plecy, a z każdym wy-
dechem skręcasz się trochę bardziej. Pozostań w pozycji przez 

kilka oddechów i powtórz na drugą stronę.
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FINA SLEVELESS TOP | Art. 03239 | Page: 53
RIDING LEGGINGS ADELE | Art. 03264 | Page: 54

MARJARYASANA BITILASANA 
(CAT, COW SEQUENCE | SEKWENCJA KOT, KROWA)

A classic yogic sequence to release tension and warm up 
the back. Start in the Table Top position, inhale and concave your 

back, look up, exhale arching your back. Try to move in the 
rhythm of your breath, repeat from 5 to 15 times.

Klasyczna sekwencja jogiczna pozwalająca uwolnić napięcie 
i rozgrzać mięśnie pleców. Zacznij w klęku podpartym, 

z wdechem wyciągnij plecy i spójrz w górę, z wydechem 
zaokrąglij grzbiet. Spróbuj poruszać się w rytm swojego 

oddechu, powtórz od pięciu do piętnastu razy.
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MAYA TOP | Art. 03238 | Page: 53
RIDING LEGGINGS PAMELA 2.0 | Art. 03260 | Page: 54

BADDHA KONASANA  
(COBBLER POSE | POZYCJA SZEWCA)

One of the most beneficial yoga poses, helps to release tension 
in the hip and pelvic area. Sit comfortably on the mat, spread 
your knees and connect the soles of your feet. You can hook your 

big toes or simply hold your feet together, to further release
 tension in your hips you can try to open your feet gently 

‘as a book’, spreading your feet apart. Do not push, relax and sink 
into the pose. You can stay in the Cobbler Pose anywhere 

between 5 deep breaths to a couple of minutes.

Jedna z najbardziej korzystnych pozycji jogi, pomaga uwolnić 
od napięć okolice bioder i miednicy. Usiądź wygodnie na macie, 

kolana rozłóż szeroko i zetknij wnętrza stóp. Możesz złapać 
za duże palce lub po prostu trzymać stopy razem, 

aby dodatkowo rozluźnić biodra możesz postarać się delikatnie 
otwierać stopy na boki „jak książkę”. Nic nie rób na siłę, zrelaksuj 
się i wygodnie osiądź w pozycji. Możesz zostać w pozycji szewca 

od pięciu głębokich oddechów do kilku minut.
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SUKHASANA (EASY POSE) OR LOTUS POSE
(SIAD SKRZYŻNY LUB SIAD W LOTOSIE)

Sitting with your legs crossed or in a more advanced pose, such 
as the Half Lotus and Lotus Pose, can be a good pose for a short 
breathing exercise, meditation or general relaxation. At first, you 

can try to sit on a cushion and cross your legs in front of you. 
Whichever option you choose try not to strain your knees, keep 

your back straight, place your hands in a Mudra (for example 
connecting your thumb with index finger, keep the remaining 
fingers straight), on your knees or on your lap. Close your eyes 

and breathe. Stay in this pose as long as you wish.

Siedzenie w siadzie skrzyżnym lub w bardziej zaawansowanej 
pozycji półlotosu lub lotosu, może być dobrą pozycją 

do wykonania krótkiego ćwiczenia oddechowego, medytacji 
lub relaksacji. Jeżeli dopiero zaczynasz spróbuj usiąść 

na poduszce i skrzyżuj nogi przed sobą. Którąkolwiek opcję 
wybierzesz uważaj, żeby nie przeciążyć kolan, utrzymuj proste 
plecy, ułóż dłonie w mudrze (np. łącząc duży palec z palcem 

wskazującym, pozostałe palce pozostają proste), połóż dłonie 
na kolanach lub na stopach. Zamknij oczy i oddychaj. 

Pozostań w pozycji tak długo, jak masz ochotę.
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POLO SHIRT BELLE | Art. 03236 | Page: 53
  RIDING LEGGINGS ADELE | Art. 03264 | Page: 54

UTTHITA TRIKONASANA 
(TRIANGLE POSE | TRÓJKĄT)

One of the most popular standing poses, strengthens your legs, stretches the sides 
of the body, helps regain balance. To get into the pose place your right foot parallel 

to the long edge of the mat, keep a distance of about 1 to 1,3 meters (depending on your 
height) between your feet, turn the left foot about 15 to 20 degrees inwards, try to keep 
your legs straight, but in case of knee problems you can slightly bend your knees. Try to 
position your hips parallel to the long edge of the mat. Lift your arms to  shoulder level 

and slowly, keeping your back straight and both sides of the torso extended, start leaning 
towards your right leg. You can place your right hand on your shin, ankle or hook your big 

toe. It is very helpful to use a block and place it on the outer side of the right foot and place 
the hand on the block, adjusting its height to your flexibility and current needs. The left arm 
is lifted, try to look straight ahead or up at your left hand. Stay for a couple of breaths, inhale, 

lift up and repeat on the other side.

Jedna z najbardziej popularnych asan stojących, wzmacnia nogi, rozciąga strony ciała, 
pomaga budować poczucie równowagi. Aby wejść w pozycję ustaw prawą stopę 
równolegle do długiego brzegu maty, dystans między stopami powinien wynosić 

od 1 do 1,3 metra (zależnie od Twojego wzrostu), obróć lewą stopę około 15 do 20 stopni 
do wewnątrz, spróbuj utrzymać nogi proste, ale w przypadku problemów z kolanami mo-

żesz je delikatnie ugiąć. Spróbuj ustawić biodra równolegle do długiego brzegu maty, plecy 
proste, unieś ręce na wysokość ramion i powoli, utrzymując proste plecy i wyciągając oba 

boki ciała, zacznij pochylać się w kierunku prawej nogi. Możesz położyć prawą rękę 
na piszczeli, na kostce lub złapać za duży palec stopy. Bardzo pomocne może być użycie 
kostki, należy umieścić ją po zewnętrznej stronie prawej stopy, położyć dłoń na kostce, 

wysokość można dostosowywać do naszej elastyczności i aktualnych potrzeb. Lewa ręka 
jest uniesiona, spróbuj patrzeć przed siebie lub na lewą dłoń. Pozostań w pozycji przez kilka 

oddechów, zrób wdech, unieś się do góry i powtórz pozycję na drugą stronę.
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FINA SLEVELESS TOP | Art. 03239 | Page: 53
RIDING LEGGINGS BELINDA | Art. 03265 | Page: 54

UTTHITA HASTA PADANGUSTHASANA 
(EXTENDED HAND TO BIG TOE POSE | POZYCJA RĘKI WYCIĄGNIĘTEJ DO DUŻEGO PALCA STOPY)

A challenging yet rewarding pose that can increase flexibility, 
help with the balance and self-confidence. Bend your right leg, 

hook your big toe and try to straighten your right leg in front 
of you, keep your back straight. Don’t worry if you cannot 

straighten your leg, focus on your balance, try to look at your foot. 
If you feel comfortable straightening your leg try to abduct your 

leg to the right, look straight ahead or over your left shoulder 
for a bigger balancing challenge. Stay in this pose for 5 breaths 

and repeat on the other side.

Wymagająca, ale dająca dużo satysfakcji pozycja, poprawiająca 
elastyczność, równowagę i pewność siebie. Ugnij prawą nogę, 
chwyć za duży palec stopy i spróbuj wyprostować prawą nogę 

przed sobą, utrzymuj proste plecy. Nie martw się jeżeli 
nie możesz wyprostować nogi, skup się na utrzymaniu 
równowagi, spróbuj patrzeć na stopę. Jeżeli z łatwością 

prostujesz nogę spróbuj odwieść nogę w prawo, patrz przed 
siebie lub jeżeli chcesz popracować nad równowagą spójrz 

za lewe ramię. Pozostań w pozycji przez pięć oddechów 
i powtórz na drugą stronę. 
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MAYA TOP | Art. 03238 | Page: 53
RIDING LEGGINGS BELINDA | Art. 03265 | Page: 54
RIDING LEGGINGS PAMELA 2.0 | Art. 03260 | Page: 54

BALASANA 
(CHILD POSE | POZYCJA DZIECKA)

One of the most efficient calming poses, proven to help reduce 
stress, but also to relieve tension from the hip area and the back. 

To get into the pose, spread your knees hip distance apart, 
or wider, reaching the outer edges of your mat, you can stretch 

your arms in front of you or leave them bent. Keep your neck 
and head relaxed, you can rest your forehead on your hands. 
Remember this is supposed to feel good. Relax and breathe.

Jedna z najbardziej efektywnych pozycji regeneracyjnych, 
udowodniono, że pomaga redukować stres, lecz także pomaga 
usunąć napięcie z okolicy bioder i pleców. Aby wejść w pozycję 

ustaw kolana na szerokość bioder lub szerzej. Ustawiając je 
na szerokość maty, wyciągnij ręce do przodu, możesz też 

pozostawić je ugięte. Rozluźnij szyję i głowę, możesz oprzeć 
czoło na dłoniach, pamiętaj, że ta pozycja ma być 

przede wszystkim wygodna. Zrelaksuj się i oddychaj.
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MAYA TOP | Art. 03238 | Page: 53
RIDING LEGGINGS BELINDA | Art. 03265 | Page: 54

VIRABHADRASANA 1 
(WARRIOR 1 | WOJOWNIK PIERWSZY) 

A classical yoga standing pose, strengthens legs, back and shoulder 
muscles, helps to calm down emotions and build confidence. To get 
into the pose place your right foot parallel to the long edge of your mat, 
bend your right knee, ideally at a 90-degree angle, try to keep your left 

leg straight, you can either lift your left heel off the mat or place 
the foot flat at an angle. Try to keep your hips low and rotate them 

towards the shorter edge of the mat. Keep your back straight. You can 
keep your arms on your hips, lift them above your head, keep them 

apart or join your palms. Try to focus your sight on a chosen point i
n front of you, this will help you concentrate. If you feel stable enough 
you can try to look up to your joined palms. Stay in this pose anywhere 

from five to ten slow, calm breaths, repeat on the other side.

Klasyczna w jodze pozycja stojąca, wzmacnia nogi, plecy i mięśnie 
ramion, pomaga uspokoić emocje, buduje pewność siebie. Aby wejść 

w pozycję ustaw prawą stopę równolegle do długiego końca maty, 
ugnij prawe kolano, idealnie pod kątem 90 stopni, spróbuj utrzymać 

lewą nogę prostą, lewa pięta może pozostać uniesiona lub możesz 
położyć stopę płasko na macie pod kątem. Postaraj się utrzymywać 

biodra nisko i skierować je w kierunku krótkiego brzegu maty. Utrzymuj 
plecy proste, możesz pozostawić dłonie na biodrach, unieść je nad 

głowę, trzymać ręce osobno lub połączyć dłonie. Postaraj się skupić 
wzrok na wybranym punkcie przed sobą, pomoże to w koncentracji. 

Jeżeli czujesz się pewnie i stabilnie możesz spojrzeć do góry 
na połączone dłonie. Pozostań w pozycji pięć do dziesięciu wolnych, 

spokojnych oddechów, powtórz na drugą stronę.
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FINA SLEVELESS TOP | Art. 03239 | Page: 53
RIDING LEGGINGS BELINDA | Art. 03265 | Page: 54

TWIST WHILE LAYING DOWN 
(SKRĘT NA LEŻĄCO)

A very helpful revitalizing pose, ideal for stretching the lower 
back. Lay down on your mat, bend your knees and slowly move 
them to the right. Try to keep your knees together. Put your right 
hand on the bent knees and at the same time stretch your left 

arm and turn your head to the left, try to look at your hand. 
Try to draw your left shoulder blade towards the mat. 

Relax and stay in this pose anywhere from a couple of breaths
 to a minute, repeat on the other side.

Bardzo pomocna, regeneracyjna pozycja, świetnie rozciąga 
dolny odcinek kręgosłupa. Połóż się na macie, ugnij kolana 

i powoli przełóż je na prawo, postaraj się trzymać kolana razem. 
Połóż prawą dłoń na ugiętych kolanach, w tym samym czasie 

wyciągnij drugą rękę, zwróć głowę w lewą stronę, spróbuj 
patrzeć na dłoń. Próbuj przybliżać lewą łopatkę do maty. 

Zrelaksuj się i pozostań w pozycji od kilku oddechów do minuty, 
powtórz na drugą stronę.
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MAYA TOP | Art. 03238 | Page: 53
RIDING LEGGINGS BELINDA | Art. 03265 | Page: 54

NAVASANA 
(BOAT POSE | POZYCJA ŁODZI)

A great pose to strengthen your abs and thighs. You can 
keep your knees bent at first, this is also a good option 

if you tend to have problems with your lower back. 
Gradually you can try to straighten your legs. Concentrate, 

look at your toes. Try to keep your back as straight 
as possible. Stay in this pose until the count of 5 and repeat 

anywhere from 2 to 5 times.

Świetna pozycja wzmacniająca mięśnie brzucha oraz uda. 
Na początku możesz pozostawić kolana ugięte, jest to też 

zalecane w przypadku problemów z dolnym odcinkiem 
kręgosłupa. Z czasem możesz próbować prostować nogi. 
Skoncentruj się, skup wzrok na palcach stóp, postaraj się 

utrzymywać plecy tak proste jak to możliwe. Utrzymaj 
pozycję licząc do pięciu i powtórz od dwóch do pięciu razy.
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POLO SHIRT ORY | Art. 03214 | Page: 53
ENCKE T-SHIRT | Art. 03217 | Page: 52
RIDING LEGGINGS PAMELA 2.0 | Art. 03260 | Page: 54

UTTANA SHISHOSANA 
(EXTENDED PUPPY POSE | POZYCJA SZCZENIAKA)

A very good posture to stretch your shoulders, the upper back 
and chest. Start with the Child Pose (Page 29), lift your hips 

and slowly start walking your hands away from your knees. 
Stretch your back, put your forehead on the mat, try to keep your 
hips up the entire time. Try not to use any force, just gently slide 
into the pose. Stay as long as it feels comfortable, then go back 

to the Child Pose. Repeat up to 5 times.

Bardzo dobra pozycja rozciągająca ramiona, górę pleców 
oraz klatkę piersiową. Zacznij w Pozycji Dziecka (strona 29), 
unieś biodra i powoli przesuwaj ręce do przodu. Wyprostuj 

plecy, połóż czoło na macie, spróbuj utrzymywać biodra w górze 
przez cały czas. Nie rób nic na siłę, postaraj się rozluźnić w pozycji. 
Pozostań tak długo, jak Ci wygodnie i wróć do Pozycji Dziecka. 

Powtórz 5 razy.
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When it seems that the world 
is upside down sometimes, 
horses remind us there is always a reason 
          to smile and feel alive.



BLAIR Art. 09963 | Page 52 
ZIPPED SWEATSHIRT | BLUZA ZAPINANA NA ZAMEK

VARNA Art. 09956 | Page 51
PUFFED VEST | KAMIZELKA PIKOWANA

TRACY Art. 07569 | Page: 55
BREECHES | BRYCZESY

LOGO Art. 04109 | Page 58
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
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ROSALIE
rainproof jacket | kurtka przeciwdeszczowa 
Art. 09946 |  Page 00

CARINA Art. 01465 | Page: 55
BREECHES | BRYCZESY

VERNAL Art. 04131 | Page: 58
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

JAGER Art. 03257 | Page: 52
SWEATSHIRT | BLUZA

GIBB Art. 09938 | Page: 51
VEST | KAMIZELKA
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INESA Art. 07574 | Page 55
BREECHES | BRYCZESY

STEPHANIE Art. 09961 | Page 50
SOFTSHELL JACKET | KURTKA SOFTSHELLOWA 

GIBBSON Art. 09937 | Page 50 
JACKET | KURTKA

GUNN Art. 03258 | Page 52
SWEATSHIRT | BLUZA

HEXI Art. 06090 | Page 57
GLOVES | RĘKAWICZKI

JILL 2.0 Art. 07576 | Page 55
BREECHES | BRYCZESY

HEXI SOCKS Art. 04156 | Page 58
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI 4544



ADA SHORT SLEEVE Art. 03232 | Page 53 
COMPETITION SHIRT | BLUZKA KONKURSOWA

INESA Art. 07574 | Page 55
BREECHES | BRYCZESY

HEMATYT Art. 02008  
BELT | PASEK

HEXI SOCKS Art. 04156 | Page 58
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

GLAM Art. 06088 | Page 57
GLOVES | RĘKAWICZKI

LINER Art. 09928 | Page 50
COAT | PŁASZCZ

DAISY CHIC Art. 07575 | Page 55 
BREECHES | BRYCZESY

HOPE Art. 02007 | Page 56 
BELT | PASEK

SHINY Art. 04155 | Page 58
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

SOL Art. 06092 | Page 57
GLOVES | RĘKAWICZKI
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VARNA Art. 09956 | Page 51
PUFFED VEST | KAMIZELKA PIKOWANA

CARA Art. 03234 | Page 53 
T-SHIRT | KOSZULKA

TRACY Art. 07569 | Page 55
BREECHES | BRYCZESY

VERNAL Art. 04131 | Page 58
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

ZEPHIRO Art. 06087 | Page 57
GLOVES | RĘKAWICZKI
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Art. 09937

GIBBSON 
JACKET | KURTKA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy

        7575 - grey melange 
                    szary melanż

Art. 09961

STEPHANIE
SOFTSHELL JACKET 
KURTKA SOFTSHELLOWA

SIZES | ROZMIARY:  

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy

        

Art. 09945

PORTIA
PUFFED JACKET
KURTKA PIKOWANA 

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy

        

Art. 09946

ROSALIE
WATER-RESISTANT JACKET 
KURTKA PRZECIWDESZCZOWA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

 

        

Art. 09928

LINER
COAT | PŁASZCZ
SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

                

Art. 09938 

GIBB
VEST | KAMIZELKA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy

        7575 - grey melange 
                    szary melanż

Art. 09956

VARNA
PUFFED VEST | KAMIZELKA PIKOWANA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy

       

Art. 09962

STEPH
VEST | KAMIZELKA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44,

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        

JACKETS | KU
RTKI

VESTS  | KA
M

IZELKI 
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SW
EATSH

IRTS | BLU
ZY

Art. 09963 

BLAIR
ZIPPED SWEATSHIRT | BLUZA ZAPINANA NA ZAMEK

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 44

COLORS | KOLORY:         

        1110 − black-grey | czarno-szary

Art. 03258

GUNN
SWEATSHIRT | BLUZA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1212 - navy | granatowy

        7575 - grey melange | szary melanż

SH
IRTS | BLU

ZKI
Art. 03239

FINA 
SLEVELESS TOP | BLUZKA 

SIZES | ROZMIARY: 
34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy         

        0505 - blue | niebieski   

        2929 – light pink 

                     jasnoróżowy

           

Art. 03236

BELLE
POLO SHIRT | KOSZULKA POLO

SIZES | ROZMIARY:  

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1212 - navy | granatowy

                

Art. 03238

MAYA
TOP | TOP
SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy

        0303 - white | biały 

        0505 - blue | niebieski

        2929 - light pink | jasnoróżowy     

Art. 03232

ADA SHORT SLEEVE
COMPETITION SHIRT 
BLUZKA KONKURSOWA 

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1212 - navy | granatowy

        5757 − light pink | jasnoróżowy     

        0303 - white | biały

        

Art. 03234

CARA SHORT SLEEVE
T-SHIRT | KOSZULKA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1212 - navy | granatowy

        0303 - white

        

 

Art. 03214

ORY
POLO SHIRT | KOSZULKA POLO

SIZES | ROZMIARY: 

36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy

 

        

Art. 03217

ENCKE
SHIRT | KOSZULKA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

         1010 - black | czarny

         7575 - grey melange | szary melanż

 

        

SH
IRTS | BLU

ZKI

5352

Art. 03257

JAGER
SWEATSHIRT | BLUZA

SIZES | ROZMIARY: 

34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:         

        1010 - black | czarny

        1212 - navy | granatowy



Art. 03265

BELINDA
RIDING LEGGINGS | BREGINSY

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44   Youth | Młodzieżowe 140, 152, 164

COLORS | KOLORY:      

        1010 - black | czarny         1212- navy | granatowy

Art. 03260

PAMELA 2.0
RIDING LEGGINGS | BREGINSY

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44

Youth | Młodzieżowe 140, 152, 164

COLORS | KOLORY:      

        1010 - black | czarny         1212- navy | granatowy

Art. 03264

ADELE
RIDING LEGGINGS | BREGINSY

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44    Youth | Młodzieżowe 140, 152, 164

COLORS | KOLORY:      

        1010 - black | czarny         1212- navy | granatowy

Art. 01773 

SARAH
DENIM BREECHES | BRYCZESY DŻINSOWE

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:      1010 - black | czarny          1212 - navy | granatowy      

Art. 01772

SUE
DENIM BREECHES | BRYCZESY DŻINSOWE

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:      1010 - black | czarny          1212 - navy | granatowy          

BREECH
ES &

 RID
IN

G
 LEG

G
IN

G
S | BRYCZESY &

 BREG
IN

SY

BREECH
ES  | BRYCZESY 

Art. 01465

CARINA
BREECHES | BRYCZESY

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY:     

       1010 - black | czarny        1212 - navy | granatowy

Art. 07575

DAISY CHIC
BREECHES | BRYCZESY

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Youth | Młodzieżowe 140, 152, 158, 164, 170

COLORS | KOLORY:      

       1010 - black | czarny         1212 - navy | granatowy

Art. 07574

INESA
BREECHES | BRYCZESY

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44,

COLORS | KOLORY:     

       1010 - black | czarny         1212 - navy | granatowy         0505 − blue | niebieskii

Art. 07576

JILL 2.0
BREECHES | BRYCZESY
SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44 
Youth | Młodzieżowe 140, 152, 158, 164, 170

COLORS | KOLORY:      

        1010 - black | czarny        1212 - navy | granatowy

Art. 07569

TRACY
BREECHES | BRYCZESY

SIZES | ROZMIARY: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY:      1010 - black | czarny         1212 - navy | granatowy
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BA
SEBA

LL CA
PS &

 BELTS | CZA
PKI I PA

SKI

Art. 01025

WILD
BASEBALL CAP | CZAPKA Z DASZKIEM

one size | jeden rozmiar

COLORS | KOLORY:      1112 - navy-grey | granatowo-szary

                                          1003 - white-black | biało-czarny

Art. 01039

WEST
BASEBALL CAP | CZAPKA Z DASZKIEM

one size | jeden rozmiar

COLORS | KOLORY:       1010 - black | czarny

    1212 - navy | granatowy         

                                           1257 - light pink-navy | jasnoróżowo-granatowy

G
LO

VES  | RĘKAW
ICZKI

Art. 06090

HEXI
GLOVES | RĘKAWICZKI

SIZES | ROZMIARY: XS, S, M, L, XL

COLORS | KOLORY:   1010 - black | czarny 
                 1212 - navy | granatowy
                 1111 - grey | szary 

Art. 06092

SOL
GLOVES | RĘKAWICZKI

SIZES | ROZMIARY: XS, S, M, L, XL
Children / Dzieci: 8, 10, 12 years | lat

COLORS | KOLORY:   1010 - black | czarny 
                 1212 - navy | granatowy

Art. 06088

GLAM
GLOVES | RĘKAWICZKI

SIZES | ROZMIARY: XS, S, M, L, XL
Children / Dzieci: 8, 10, 12 years | lat

COLORS | KOLORY:   1010 - black | czarny 
                 1212 - navy | granatowy

Art.06091

EIRA
GLOVES | RĘKAWICZKI

SIZES | ROZMIARY: XS, S, M, L, XL
Children / Dzieci: 8, 10, 12 years | lat

COLORS | KOLORY:   1110 - black-grey | czarno-szary
                   1112 - navy-grey | granatowo-szary

Art. 06087

ZEPHIRO
GLOVES | RĘKAWICZKI

SIZES | ROZMIARY: XS, S, M, L, XL
Children / Dzieci: 8, 10, 12 years | lat

COLORS | KOLORY:   1010 - black | czarny 
                 1212 - navy | granatowy

Art. 06060

GRIPPI SUMMER
GLOVES | RĘKAWICZKI

SIZES | ROZMIARY: XS, S, M, L, XL
Children / Dzieci: 8, 10, 12 years | lat

COLORS | KOLORY:   0010 - black | czarny 
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Art. 02007

HOPE
BELT | PASEK

SIZES | ROZMIARY: XS (80 CM), S/M (92 CM), L/XL(110 CM) 

COLORS | KOLORY:       

0310 - black-white | czarno-biały

2110 - black-silver | czarno-srebrny

1205 - blue-navy | niebiesko-granatowy

0305 - blue-white | niebiesko-biały



RID
IN

G
 SO

CKS | PO
D

KO
LA

N
Ó

W
KI

Art. 04155

SHINY RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

SIZES | ROZMIARY: S (33-35) • M (36-41) • L (42-46)

COLORS | KOLORY:   1212 navy | granat

                 2121 silver | srebrny

                                    5757 light pink | jasnoróżowy

                                    1010 black | czarny 
                               

Art. 04156

HEXI SOCKS RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

SIZES | ROZMIARY: S (33-35) • M (36-41) • L (42-46)

COLORS | KOLORY:   1212 - navy | granatowy

                 0808 - dark grey | ciemnoszary

                 1010 - black | czarny 
                 

Art. 04154

MISTRAL RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

SIZES | ROZMIARY: S (33-35) • M (36-41) • L (42-46)

COLORS | KOLORY:   0510 - black-blue | czarno-niebieski
                                    5710 - black-light pink | czarno-jasnoróżowy

Art. 04109

LOGO RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

SIZES | ROZMIARY: S (33-35) • M (36-41) • L (42-46)

COLORS | KOLORY:   0510 - black-blue | czarno-niebieski
                 5710 - black-light pink | czarno-jasnoróżowy

Art. 04131

VERNAL RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

SIZES | ROZMIARY: S (33-35) • M (36-41) • L (42-46)

COLORS | KOLORY:  0510 - black-blue | czarno-niebieski
                   5712 - navy-light pink | granatowo-jasnoróżowy
                5710 - black-light pink | czarno-jasnoróżowy
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