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Art. 09839

ALISSA FLEUR
DRESSAGE SHORT TAILCOAT | KRÓTKI FRAK UJEŻDŻENIOWY

• Elegant, double-row jacket underlining the feminine silhouette
• Hidden zipper behind the button placket ensures a perfect fit
• Highly breathable and elastic COMFINAT-tech™ fabric
• Decorative embroidery with jets on the collar, points and on the back 
• Comes with a white satin pocket square and exchangeable points
• Mesh lining for enhanced air circulation • Eyelets under armpit
• Fair Play logo on the sleeve

• Elegancki, dwurzędowy frak podkreślający kobiecą sylwetkę
• Idealnie dopasowany dzięki ukrytemu suwakowi pod połą z guzikami
• Doskonale przepuszczający powietrze i elastyczny  
  materiał COMFINAT-tech™
• Ozdobiony dyskretnymi haftami z dżetami na kołnierzu, 
  na patkach oraz z tyłu 
• W komplecie biała atłasowa poszetka i wymienne patki  
  w kolorze fraka
• Podszewka z siatki przepuszczającej powietrze
• Wywietrzniki pod pachami
• Logo Fair Play na rękawie

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

COLORS | KOLORY

 1010 − black | czarny                     

 1212 − navy | granatowy 

 

 

COMPOSITION | SKŁAD 
68% polyester, 32% polyester corn starch yarn
68% poliester, 32% przędza z poliestrowej skrobi kukurydzianej

4



6 7

Art. 09734

AIKO LS
LONGSLEEVE COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM

• Very elegant and exceptionally feminine
• Made of an elastic and breathable recycled fabric 
   with UV protection
• Enhanced air circulation thanks to elastic lace inserts on the front, 
   back and sleeves 
• Fastened at the front with three decorative buttons
• Decorated with an embroidered Fair Play logo with crystals

• Bardzo elegancka i niezwykle kobieca
• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny 
   z recyklingu z funkcją UVP
• Elastyczne wstawki z koronki z przodu, na plecach oraz rękawach 
   zapewniające maksymalną przepuszczalność powietrza
• Zapinana z przodu na trzy ozdobne guziki
• Ozdobiona haftowanym logo Fair Play z kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 3232 - steel blue | stalowoniebieski 

 1212 - navy | granatowy

 1010 - black | czarny

 0303 - white | biały

 4747 - taupe grey | ciemnobeżowy

 1717 - dusty pink | brudnoróżowy

 

COMPOSITION | SKŁAD 
88% polyester, 12% elastane | 88% poliester, 12% elastan
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Art. 09735

AIKO SS
COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA

• Very elegant and exceptionally feminine
• Made of an elastic and breathable recycled fabric with UV protection
• Enhanced air circulation thanks to elastic lace inserts on the front, 
  back and sleeves 
• Fastened at the front with three decorative buttons
• Decorated with an embroidered Fair Play logo with crystals

• Bardzo elegancka i niezwykle kobieca
• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny z recyklingu 
  z funkcją UVP
• Elastyczne wstawki z koronki z przodu, na plecach oraz rękawach 
  zapewniające maksymalną przepuszczalność powietrza
• Zapinana z przodu na trzy ozdobne guziki
• Ozdobiona haftowanym logo Fair Play z kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 3232 - steel blue | stalowoniebieski 

 1212 - navy | granatowy

 1010 - black | czarny

 0303 - white | biały

 4747 - taupe grey | ciemnobeżowy

 1717 - dusty pink | brudnoróżowy

 

COMPOSITION | SKŁAD 
88% polyester, 12% elastane | 88% poliester, 12% elastan
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Art. 09760

AIKO SL
COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA

• Very elegant and exceptionally feminine
• Made of an elastic and breathable recycled fabric with UV protection
• Enhanced air circulation thanks to elastic lace inserts 
  on the front and back 
• Fastened at the front with three decorative buttons
• Decorated with Fair Play logo with crystals

• Bardzo elegancka i niezwykle kobieca
• Wykonana z elastycznej, oddychającej dzianiny z recyklingu z funkcją UVP
• Elastyczne wstawki z koronki z przodu oraz na plecach 
  zapewniające maksymalną przepuszczalność powietrza
• Zapinana z przodu na trzy ozdobne guziki 
• Ozdobiona logo Fair Play z kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 3232 - steel blue | stalowoniebieski 

 1212 - navy | granatowy

 1010 - black | czarny

 0303 - white | biały

 4747 - taupe grey | ciemnobeżowy

 1717 - dusty pink | brudnoróżowy

 

COMPOSITION | SKŁAD 
88% polyester, 12% elastane | 88% poliester, 12% elastan
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Art. 09736

ALEXIS LS
LONGSLEEVE COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM

• Chic and very feminine competition shirt
• Made of an elastic, breathable and moisture wicking, 
  recycled technical fabric with UV protection 
• Fastened at the front with concealed press studs
• Elastic lace inserts for increased air flow
• Eye-catching embroidery with crystals along the front pleat
• Decorated with an embroidered Fair Play logo with crystals

• Szykowna i bardzo kobieca koszulka konkursowa
• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej 
  z recyklingu z funkcją UVP, odprowadzającej wilgoć na zewnątrz
• Zapinana z przodu na ukryte napy
• Wstawki z elastycznej koronki dla lepszej cyrkulacji powietrza 
• Przyciągający wzrok haft z kryształkami wzdłuż pliski z przodu 
• Ozdobiona haftowanym logo Fair Play z kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 3232 - steel blue | stalowoniebieski 

 1212 - navy | granatowy

 1010 - black | czarny

 0303 - white | biały

 4747 - taupe grey | ciemnobeżowy

 1717 - dusty pink | brudnoróżowy

 

COMPOSITION | SKŁAD 
88% polyester, 12% elastane | 88% poliester, 12% elastan
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Art. 09737

ALEXIS SS
COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA

• Chic and very feminine competition shirt
• Made of an elastic, breathable and moisture wicking, 
  recycled technical fabric with UV protection 
• Fastened at the front with concealed press studs
• Elastic lace inserts for increased air flow
• Eye-catching embroidery with crystals along the front pleat
• Decorated with an embroidered Fair Play logo with crystals

• Szykowna i bardzo kobieca koszulka konkursowa
• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej 
   z recyklingu z funkcją UVP, odprowadzającej wilgoć na zewnątrz
• Zapinana z przodu na ukryte napy
• Wstawki z elastycznej koronki dla lepszej cyrkulacji powietrza 
• Przyciągający wzrok haft z kryształkami wzdłuż pliski z przodu 
• Ozdobiona haftowanym logo Fair Play z kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 3232 - steel blue | stalowoniebieski 

 1212 - navy | granatowy

 1010 - black | czarny

 0303 - white | biały

 4747 - taupe grey | ciemnobeżowy

 1717 - dusty pink | brudnoróżowy

 

COMPOSITION | SKŁAD 
88% polyester, 12% elastane | 88% poliester, 12% elastan
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Art. 09738

ANITA LS
LONGSLEEVE COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM

• Feminine, sporty and stylish thanks to the elastic lace inserts 
  on the sleeves and on the shoulders 
• Made of an elastic, breathable and moisture wicking, 
  recycled technical fabric with UV protection 
• Fastened at the front with four decorative buttons
• Decorated with shimmering piping and an embroidered 
  Fair Play logo with crystals

• Kobieca, sportowa i stylowa dzięki wstawkom z elastycznej 
  koronki na rękawach i na ramionach 
• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej 
  z recyklingu z funkcją UVP, odprowadzającej wilgoć na zewnątrz
• Zapinana z przodu na cztery ozdobne guziki
• Ozdobiona połyskującą lamówką i haftowanym logo 
  Fair Play z kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 3232 - steel blue | stalowoniebieski 

 1212 - navy | granatowy

 1010 - black | czarny

 0303 - white | biały

 4747 - taupe grey | ciemnobeżowy

 1717 - dusty pink | brudnoróżowy

 

COMPOSITION | SKŁAD 
88% polyester, 12% elastane | 88% poliester, 12% elastan
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Art. 09739

ANITA SS
COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA

• Feminine, sporty and stylish thanks to the elastic lace inserts 
   on the sleeves and on the shoulders 
• Made of an elastic, breathable and moisture wicking, 
  recycled technical fabric with UV protection 
• Fastened at the front with four decorative buttons
• Decorated with shimmering piping and an embroidered 
  Fair Play logo with crystals

• Kobieca, sportowa i stylowa dzięki wstawkom z elastycznej koronki 
  na rękawach i na ramionach 
• Uszyta z elastycznej, oddychającej dzianiny technicznej 
  z recyklingu z funkcją UVP, odprowadzającej wilgoć na zewnątrz
• Zapinana z przodu na cztery ozdobne guziki
• Ozdobiona połyskującą lamówką i haftowanym logo 
  Fair Play z kryształkami

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

 3232 - steel blue | stalowoniebieski 

 1212 - navy | granatowy

 1010 - black | czarny

 0303 - white | biały

 4747 - taupe grey | ciemnobeżowy

 1717 - dusty pink | brudnoróżowy

 

COMPOSITION | SKŁAD 
88% polyester, 12% elastane | 88% poliester, 12% elastan
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Art. 09761

BRUNA
COMPETITION SHIRT | KOSZULKA KONKURSOWA

• Sporty style, competition T-shirt
• Fastened at the back with two covered snaps
• Collar decorated with crystals
• Made of an elastic, breathable and quick drying recycled jersey fabric 
  with UV protection 
• Elastic mesh inserts on the sleeves and back for enhanced air circulation
• Decorated with a discreet Fair Play logo

• Koszulka konkursowa w sportowym stylu
• Zapinana z tyłu na dwie kryte napy
• Stójka ozdobiona kryształkami
• Wykonana z elastycznej, oddychającej, szybkoschnącej dzianiny 
  z funkcją UVP
• Wstawki z perforowanej dzianiny na rękawach i na plecach 
   dla lepszej przepuszczalności powietrza 
• Ozdobiona dyskretnym logo Fair Play

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

YOUTH SIZES: 140, 152, 158, 164

COLORS | KOLORY

 1212 - navy | granatowy

 1010 - black | czarny

 0303 - white | biały

 1717 - dusty pink | brudnoróżowy

 

COMPOSITION | SKŁAD 
88% polyester, 12% elastane | 88% poliester, 12% elastan
MESH INSERTS: 96% polyester | poliester, 4% elastane | elastan

20
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Feel your best & ride your best 
in our perfectly fitting 
competition clothes.

Be more. 

Be Fair Play.
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Art. 01188

JASMINE FLEUR
BREECHES | BRYCZESY

• Classic fit, high waist breeches, featuring a V-shape at the back 
• Tailored, 4-way stretch
• Full seat COMFISTICK™ technology grip
• Elastic leg bottoms
• Two slanted, spacious front pockets (imitation pockets in white) 
  and two imitation pockets decorated with discreet embroidery 
  with crystals
• Back pocket imitations
• High, tailored waist with belt loops
• Small metal pendant with Fair Play logo on the front 
• Fair Play logo on the left leg

• Elastyczne bryczesy o klasycznym kroju z wysokim stanem, 
  z tyłu wykończone w kształcie litery V
• Dopasowane do kształtu sylwetki i rozciągliwe w 4 kierunkach
• Pełny lej silikonowy pokryty żelem w technologii COMFISTICK™
• Elastyczne nogawki w dolnej części
• Dwie obszerne skośne przednie kieszenie (w kolorze białym 
  - imitacja kieszeni) ozdobione dyskretnym haftem z kryształkami
• Imitacja tylnych kieszeni
• Wysoka dopasowana talia ze szlufkami
• Z przodu mała metalowa zawieszka z logo Fair Play 
• Na lewej nogawce logo Fair Play

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44

COLORS | KOLORY

ALSO AVAILABLE IN TRAINING VERSION

 

0303 - white | biały 

1212 - navy | granatowy 

1010 - black | czarny

COMPOSITION | SKŁAD 
78% nylon, 22% elastane | 78% nylon, 22% elastan
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Art. 01196                        Art. 01197

JOHANNA FLEUR FS | JOHANNA FLEUR KP
FULL SEAT BREECHES | BRYCZESY Z PEŁNYM LEJEM           KNEE PATCH BREECHES | BRYCZESY Z LEJEM KOLANOWYM           

• Medium waist and classic fit
• Tailored with 4-way stretch
• Full seat or knee patch COMFISTICK™ technology grip
• Elastic leg bottoms
• Two spacious front pockets (imitation pockets in white) 
   and two imitation pockets decorated with discreet embroidery 
   with crystals
• Back pocket imitations

• Dopasowane, elastyczne bryczesy ze średnim stanem 
  i klasycznym krojem
• Dopasowane do kształtu sylwetki i rozciągliwe w 4 kierunkach
• Pełny lub kolanowy lej silikonowy pokryty żelem 
  w technologii COMFISTICK™ 
• Elastyczne nogawki w dolnej części
• Dwie obszerne przednie kieszenie (w kolorze białym 
  - imitacja kieszeni) ozdobione dyskretnym haftem z kryształkami 
• Imitacja tylnych kieszeni

SIZES | ROZMIARY 
STANDARD SIZES: 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 (only Johanna Fleur FS in white and black)

COLORS | KOLORY

ALSO AVAILABLE IN TRAINING VERSION

 

0303 - white | biały 

1212 - navy | granatowy                    

1010 - black | czarny

COMPOSITION | SKŁAD 
78% nylon, 22% elastane | 78% nylon, 22% elastan

26



28 29

Art. 01193

ARMIDA FS
BREECHES | BRYCZESY

• Classic high waist breeches
• Second skin fit with 4-way stretch
• Exceptionally elastic, soft, quick-drying and dirt-repellent fabric
• Wide waistband with belt loops ensures a perfect fit
• Full seat, soft and perfectly sticky COMFISTICK™ technology 
  silicone grip 
• Two mobile phone pockets on each side of the breeches
• Very comfortable thanks to the absence of seams in the front
• Extremely elastic fabric requires no additional leg ends
• Small metal pendant with Fair Play logo on the front
• Fair Play logo on the left leg

• Klasyczne bryczesy z wysokim stanem
• Dopasowane do kształtu sylwetki jak druga skóra i rozciągliwe 
  w 4 kierunkach 
• Idealnie elastyczny, miękki, szybkoschnący i trudno przyjmujący 
  brud materiał 
• Szeroki pas ze szlufkami gwarantujący idealne dopasowanie
• Pełny lej silikonowy pokryty żelem w technologii COMFISTICK™,
  trwały i doskonale trzymający w siodle
• Dwie kieszenie na telefon komórkowy z każdej strony
• Bardzo wygodne dzięki brakowi szwów z przodu
• Brak dodatkowych zakończeń nogawek dzięki ekstremalnie 
  elastycznej tkaninie 
• Z przodu mała metalowa zawieszka z logo Fair Play
• Na lewej nogawce logo Fair Play

SIZES | ROZMIARY 
STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 (only black)

YOUTH SIZES (white, black, navy): 140, 152, 158, 164

COLORS | KOLORY

ALSO AVAILABLE IN TRAINING VERSION

 

0303 - white | biały 

1212 - navy | granatowy                    1111 - grey | szary

1010 - black | czarny

COMPOSITION | SKŁAD 
70% nylon, 30% elastane | 70% nylon, 30% elastan
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Art. 03280

ALTEA
RIDING LEGGINGS | BREGINSY

• Expeptionally comfortable riding leggings with classic breeches look
• Absence of seams in the front, close to the knees for increased comfort
• Soft, durable and perfectly ‘grippy’ fullseat COMFISTICK™ 
  technology grip
• Wide waistband with belt loops guarantees a perfect fit
• Four pockets on the front, two pockets with zippers and two 
  additional pockets on the sides for a phone
• Back pocket imitations
• Thanks to the extremely elastic fabric, there are no additional leg ends 
• Fair Play logo on the left leg
• Small metal pendant with Fair Play logo on the front

• Komfortowe legginsy jeździeckie o wyglądzie klasycznych bryczesów 
• Bardzo wygodne przez brak szwów z przodu, blisko kolan
• Pełny lej silikonowy pokryty żelem w technologii COMFISTICK™ ,
   trwały i doskonale trzymający w siodle
• Szeroki pas ze szlufkami gwarantujący idealne dopasowanie
• Cztery kieszenie z przodu, dwie kieszenie zapinane na suwaki 
  i dwie dodatkowe kieszenie po bokach na telefon komórkowy
• Z tyłu imitacja kieszeni
• Brak dodatkowych zakończeń nogawek dzięki ekstremalnie 
  elastycznej tkaninie
• Na lewej nogawce logo Fair Play

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

YOUTH SIZES: 140, 152, 158, 164

COLORS | KOLORY

ALSO AVAILABLE IN TRAINING VERSION

 

0303 - white | biały 

1212 - navy | granatowy                    1111 - grey | szary

1010 - black | czarny                            

COMPOSITION | SKŁAD 
75% polyester, 25% elastane | 75% poliester, 25% elastan

3232 - steel blue
              | stalowoniebieski
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Art. 01171

SIMON 
MEN’S BREECHES | BRYCZESY MĘSKIE

• Sporty, classic men’s breeches
• Made of a high quality, 4 way stretch, elastic fabric
• Two pockets on the front and two buttoned pockets finished with 
  an elegant Fair Play buton on the back
• Non-slip elastic waist band with silicone on the inside
• Knee patch, durable silicone print with Fair Play logo ensures perfect grip 
• Elastic inserts at the bottom of the legs
• Fair Play logo on the left leg

• Sportowe, klasyczne bryczesy męskie
• Wykonane z wysokiej jakości, rozciągliwej w 4 kierunkach, elastycznej tkaniny
• Dwie kieszenie z przodu oraz dwie tylne, zapinane na eleganckie 
  guziki z logo Fair Play
• Antypoślizgowy, elastyczny pas pokryty nadrukiem silikonowym 
  od wewnątrz
• Trwały, silikonowy lej kolanowy z logo Fair Play zapewniający 
  idealną przyczepność do siodła 
• Elastyczne wstawki w dolnej części nogawek
• Logo Fair Play na lewej nogawce

SIZES | ROZMIARY 

STANDARD SIZES: 44, 46, 48, 50, 52, 54

COLORS | KOLORY

ALSO AVAILABLE IN TRAINING VERSION

 

0303 - white | biały 

1212 - navy | granatowy                    

1010 - black | czarny                            

COMPOSITION | SKŁAD 
WHITE | BIAŁY: 92% nylon, 8% elastane | 92% nylon, 8% elastan
BLACK & NAVY | CZARNY I GRANATOWY: 
78% nylon, 22% elastane | 78% nylon, 22% elastan
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Art. 09067

ALICIA FLEUR
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Chic, made of taffeta
• Decorated with eye-catching embroidery with jets 
• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z tafty
• Ozdobiony dyskretnym haftem z dżetami 
• Zapinany z tyłu na rzep

SIZES | ROZMIARY 

XS (32-34 cm) S (34-36 cm) M (36-38 cm) L (38-40 cm)

COLORS | KOLORY

 

0303 - white | biały 

COMPOSITION | SKŁAD 
100% polyester | 100% poliester

36

Art. 09068

AVA FLEUR
READY TIED STOCK |  PLASTRON

• Chic, made of taffeta
• Decorated with eye-catching embroidery with jets 
• Touch and close fastened at the back

• Bardzo elegancki, uszyty z tafty
• Ozdobiony dyskretnym haftem z dżetami 
• Zapinany z tyłu na rzep

SIZES | ROZMIARY 

XS (32-34 cm) S (34-36 cm) M (36-38 cm) L (38-40 cm)

COLORS | KOLORY

 

0303 - white | biały 

COMPOSITION | SKŁAD 
100% polyester | 100% poliester

37
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Art. 09087 

DALEE
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Elegant, V-shaped stock tie
• Thanks to the unique undercut extremely comfortable to wear
• Made of high quality taffeta
• Decorated with a ribbon of crystals and a beautiful jewelry brooch 
• Touch and close fastened at the back

• Elegancki plastron w kształcie litery V
• Dzięki unikatowemu podkrojowi niezwykle wygodny w użytkowaniu 
• Uszyty z wysokiej jakości tafty
• Ozdobiony taśmą z kryształków i piękną biżuteryjną broszką
• Zapinany z tyłu na rzep

SIZES | ROZMIARY 

XS (32-34 cm) S (34-36 cm) M (36-38 cm) L (38-40 cm)

COLORS | KOLORY

 

0303 - white | biały 

COMPOSITION | SKŁAD 
100% polyester | 100% poliester

38

Art. 09088

DEMI
READY TIED STOCK | PLASTRON

• Elegant stock tie, V-shaped
• Thanks to the unique undercut extremely comfortable to wear
• Made of high quality taffeta
• Decorated with a dark crystal appliqué and 
  a beautiful jewelry brooch 
• Touch and close fastened at the back

• Elegancki plastron w kształcie litery V
• Dzięki unikatowemu podkrojowi niezwykle wygodny w użytkowaniu
• Uszyty z wysokiej jakości tafty
• Ozdobiony aplikacją z ciemnych kryształków 
  i piękną biżuteryjną broszką 
• Zapinany z tyłu na rzep

SIZES | ROZMIARY 

XS (32-34 cm) S (34-36 cm) M (36-38 cm) L (38-40 cm)

COLORS | KOLORY

 

0303 - white | biały 

COMPOSITION | SKŁAD 
100% polyester | 100% poliester
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Art. 05133

              FLEUR
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable, featuring memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible visor
• Patented impact absorbing half-balls in the EPS shell 
  for improved protection 
• Strengthening ribs protect against the pressure from 
  lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z pianki memory
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji
• Efektywny system wentylacji (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka, umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń i wstrząsów, 
  wspomaganego w tym dodatkowo przez opatentowane zastosowanie 
  półkul absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom przy bocznej deformacji 
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

SIZES | ROZMIARY 
S (53-55cm), M (56-58cm), L (59-61cm) 1010 - black | czarny

COLORS | KOLORY

1212 - navy | granatowy
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Art. 05134

                      FLEUR W-V
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet 
• Memory foam lining for enhanced comfort
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at the front and back)
• Detachable and washable lining
• Flexible visor
• Patented impact absorbing half-balls in the EPS shell 
  for improved protection 
• Strengthening ribs protect against the pressure 
  from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-460g, M-520g, L-560g

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z pianki memory
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji
• Efektywny system wentylacji (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka, umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń i wstrząsów, 
   wspomaganego w tym dodatkowo przez opatentowane zastosowanie 
   półkul absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom przy bocznej deformacji 
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-460g, M-520g, L-560g

SIZES | ROZMIARY 
S (53-55cm), M (56-58cm), L (59-61cm) 1010 - black | czarny

COLORS | KOLORY

1212 - navy | granatowy
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Art. 05139

HELMET | KASK

• Modern, aerodynamically finished riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective but discreet ventilation system (air holes at front 
   and back side) Detachable and washable lining
• Flexible peak absorbing part of the impact force
• Made of a high shock and impact absorbing material 
  with further increased protection abilites thanks to the use 
  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell 
• Strengthening ribs protect against the pressure 
   from lateral deformation
• Conforms to safety standard: VG1 01.040 2014-12
• Weight: (±20g): S-480g, M-520g, L-560g

• Nowoczesny, aerodynamicznie wykończony kask jeździecki 
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z pianki memory
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy 3-punktowy 
  system regulacji
• Efektywny, ale dyskretny system wentylacji 
   (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu) 
• Odpinana wkładka, co umożliwia pranie w pralce
• Elastyczny daszek absorbujący część siły uderzenia
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 
  i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo przez opatentowane 
  zastosowanie półkul absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku 
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga: (±20g): S-480g, M-520g, L-560g

SIZES | ROZMIARY 
S (52-54cm), M (55-57cm), L (58-60cm) 1010 - black | czarny

COLORS | KOLORY

1212 - navy | granatowy
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Art. 05137

                W-V
HELMET | KASK

SIZES | ROZMIARY 
S (52-54cm), M (55-57cm), L (58-60cm) 1010 - black | czarny

COLORS | KOLORY

1212 - navy | granatowy

• Modern, aerodynamically finished riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective but discreet ventilation system (air holes at front 
   and back side) Detachable and washable lining
• Flexible peak absorbing part of the impact force
• Made of a high shock and impact absorbing material 
  with further increased protection abilites thanks to the use 
  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell 
• Strengthening ribs protect against the pressure 
   from lateral deformation
• Conforms to safety standard: VG1 01.040 2014-12
• Weight: (±20g): S-490g, M-530g, L-570g

• Nowoczesny, aerodynamicznie wykończony kask jeździecki 
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z pianki memory
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy 3-punktowy 
  system regulacji
• Efektywny, ale dyskretny system wentylacji 
   (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu) 
• Odpinana wkładka, co umożliwia pranie w pralce
• Elastyczny daszek absorbujący część siły uderzenia
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 
  i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo przez opatentowane 
  zastosowanie półkul absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku 
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga: (±20g): S-490g, M-530g, L-570g
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Art. 05140

                ROSEGOLD
HELMET | KASK

SIZES | ROZMIARY 
S (52-54cm), M (55-57cm), L (58-60cm) 1010 - black | czarny

COLORS | KOLORY

1212 - navy | granatowy

• Modern, aerodynamically finished riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective but discreet ventilation system (air holes at front 
   and back side) Detachable and washable lining
• Flexible peak absorbing part of the impact force
• Made of a high shock and impact absorbing material 
  with further increased protection abilites thanks to the use 
  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell 
• Strengthening ribs protect against the pressure 
   from lateral deformation
• Conforms to safety standard: VG1 01.040 2014-12
• Weight: (±20g): S-480g, M-520g, L-560g 

• Nowoczesny, aerodynamicznie wykończony kask jeździecki 
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z pianki memory
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy 3-punktowy 
  system regulacji
• Efektywny, ale dyskretny system wentylacji 
   (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu) 
• Odpinana wkładka, co umożliwia pranie w pralce
• Elastyczny daszek absorbujący część siły uderzenia
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 
  i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo przez opatentowane 
  zastosowanie półkul absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku 
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga: (±20g): S-480g, M-520g, L-560g
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Art. 05138

                ROSEGOLD W-V
HELMET | KASK

SIZES | ROZMIARY 
S (52-54cm), M (55-57cm), L (58-60cm) 1010 - black | czarny

COLORS | KOLORY

1212 - navy | granatowy

• Modern, aerodynamically finished riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective but discreet ventilation system (air holes at front 
   and back side) Detachable and washable lining
• Flexible peak absorbing part of the impact force
• Made of a high shock and impact absorbing material 
  with further increased protection abilites thanks to the use 
  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell 
• Strengthening ribs protect against the pressure 
   from lateral deformation
• Conforms to safety standard: VG1 01.040 2014-12
• Weight: (±20g): S-490g, M-530g, L-570g

• Nowoczesny, aerodynamicznie wykończony kask jeździecki 
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z pianki memory
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy 3-punktowy 
  system regulacji
• Efektywny, ale dyskretny system wentylacji 
   (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu) 
• Odpinana wkładka, co umożliwia pranie w pralce
• Elastyczny daszek absorbujący część siły uderzenia
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 
  i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo przez opatentowane 
  zastosowanie półkul absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku 
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga: (±20g): S-490g, M-530g, L-570g
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Art. 05141

         CARBON
HELMET | KASK

SIZES | ROZMIARY 
S (52-54cm), M (55-57cm), L (58-60cm) 1010 - black | czarny

COLORS | KOLORY

1212 - navy | granatowy

• Modern, aerodynamically finished riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective but discreet ventilation system (air holes at front 
   and back side) Detachable and washable lining
• Flexible peak absorbing part of the impact force
• Made of a high shock and impact absorbing material 
  with further increased protection abilites thanks to the use 
  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell 
• Strengthening ribs protect against the pressure 
   from lateral deformation
• Conforms to safety standard: VG1 01.040 2014-12
• Weight: (±20g): S-480g, M-520g, L-560g

• Nowoczesny, aerodynamicznie wykończony kask jeździecki 
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z pianki memory
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy 3-punktowy 
  system regulacji
• Efektywny, ale dyskretny system wentylacji 
   (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu) 
• Odpinana wkładka, co umożliwia pranie w pralce
• Elastyczny daszek absorbujący część siły uderzenia
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 
  i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo przez opatentowane 
  zastosowanie półkul absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku 
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga: (±20g): S-480g, M-520g, L-560g
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Art. 05142

                CARBON W-V
HELMET | KASK

SIZES | ROZMIARY 
S (52-54cm), M (55-57cm), L (58-60cm) 1010 - black | czarny

COLORS | KOLORY

1212 - navy | granatowy

• Modern, aerodynamically finished riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective but discreet ventilation system (air holes at front 
   and back side) Detachable and washable lining
• Flexible peak absorbing part of the impact force
• Made of a high shock and impact absorbing material 
  with further increased protection abilites thanks to the use 
  of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell 
• Strengthening ribs protect against the pressure 
   from lateral deformation
• Conforms to safety standard: VG1 01.040 2014-12
• Weight: (±20g): S-490g, M-530g, L-570g

• Nowoczesny, aerodynamicznie wykończony kask jeździecki 
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z pianki memory
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy 3-punktowy 
  system regulacji
• Efektywny, ale dyskretny system wentylacji 
   (otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu) 
• Odpinana wkładka, co umożliwia pranie w pralce
• Elastyczny daszek absorbujący część siły uderzenia
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń 
  i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo przez opatentowane 
  zastosowanie półkul absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku 
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga: (±20g): S-490g, M-530g, L-570g
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Art. 06109

ASTI FLEUR
RIDING GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of thin, synthetic leather
• Touchscreen friendly (black & navy)
• Decorative embroidery with jets along the pinkie 
• Adjustable in the wrist

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Przystosowane do obsługi ekranów dotykowych 
  (czarne i granatowe) 
• Dekoracyjny haft z dżetami wzdłuż najmniejszego palca
• Regulacja obwodu

SIZES | ROZMIARY 

XS , S, M, L, XL

COLORS | KOLORY

 

0303 - white | biały

1010 - black | czarny

1212 - navy | granatowy 

COMPOSITION | SKŁAD 
51% nylon, 49% polyurethane | 51% nylon, 49% poliuretan
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Art. 06108

AKITA
RIDING GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of synthetic leather
• Breathable and anti-slip
• Outer palm made of a thin, breathable mesh
• Decorative print #BEAFAIRPLAY along the pinkie 
• Adjustable in the wrist
• Touchscreen friendly (black & navy)

• Wykonane ze skóry syntetycznej
• Przewiewne i antypoślizgowe
• Zewnętrzna część z cienkiej, przepuszczającej powietrze siatki
• Ozdobione nadrukiem #BEFAIRPLAY wzdłuż małego palca
• Regulacja obwodu
• Przystosowane do obsługi ekranów dotykowych (czarne i granatowe)

SIZES | ROZMIARY 

XS , S, M, L, XL

YOUTH | MŁODZIEŻOWE: 8, 10, 12 years

COLORS | KOLORY

 

0303 - white | biały

1010 - black | czarny

1212 - navy | granatowy 
COMPOSITION | SKŁAD 
Palm (51% nylon, 49% polyurethane), Upper Hand (87% polyamide,13% elastane)
Dłoń ( 51% nylon, 49% poliuretan), Wierzch dłoni (87% poliamid, 13% elastan)
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Every journey begins 
with a first step.

Shared step.
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WWW.FAIR-PLAY.PL

Inter Api Sp. z o.o.
Kazimierzowska 16, 05-822 Milanówek PL

        +48 22 724 99 31

        sales@interapi.pl

        /Equestrian.Fair.Play

       /fairplay_horsefashion

DISCOVER MORE


