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A MELLKAS ÉS A HÁT VÉDELME
Hideg időben való lovagláshoz legyen egy jó meleg lovasmellényünk, 
vagy kabátunk! Az sem baj, ha van mindkettő! A fogvacogtató hidegben 
legjobb, ha olyan felsőruházat mellett döntünk, ami a combokat is védi.  
Célszerű olyan kabátot választani, amely a csípőnek, combnak szabad 
mozgást enged, hogy a lovas kényelmesen ülhessen a nyeregben. 
Kedvező, ha ruházatunk hátul „sliccelt”, cipzárpárral ellátott, így a hátsó 
nyeregkápa nem akad bele. Kabátunk ,mellényünk alatt viseljünk polár 
vagy gyapjú felsőruházatot, mely megvéd minket a hidegtől.  
Olyat válasszunk, amit akár lovaglás közben is könnyen le-, és 
felvehetünk, annak megfelelően, hogy mennyire intenzíven mozgunk. 

Köszöntő
A FAGYOSABB NAPOKRA 
Mialatt az istállóban előkészítjük, majd lépésben bemelegítjük lovunkat, 
alaposan áthűlhetünk. Ilyenkor a meleg és egyben kényelmes viselet 
megválasztása döntő fontosságú. Fedezze fel téli termékeinket,  
melyek a legnagyobb hidegben is tetőtől talpig melegen tartják!

NÉHÁNY JÓ TANÁCS LOVASOKNAK
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Köszöntő

KERESD A FOUGANZA VIDEÓIT A YOUTUBE-ON!

WWW.YOUTUBE.COM/USER/FOUGANZATV

KEZÜNK VÉDELMÉBEN
Leginkább a kezünk van kitéve a hidegnek, s ezért a legérzékenyebb 
testrészünk. Egy jó tanács – legyen mindjárt két kesztyűnk is télire!  
Egy jó meleg pár az istállómunkához, a ló körüli teendőkhöz  
és egy másik, vékonyabb pedig a lovagláshoz, ami nem akadályozza  
a szárkezelést.

LÁBAINK VÉDELMÉBEN
Lábunk védelmére vannak kimondottan téli lovaglónadrágok.  
Ezek meleg, illetve egyes modellek víz,- és szélálló anyagból készültek. 
Egy praktikus tanács - a ló bemelegítésénél és levezetésénél, ha 
használunk munkatakarót, borítsuk be vele combunkat, lábunkat!
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https://www.youtube.com/watch?v=bBt-YZ372jY&feature=youtu.be


MEGOLDÁSOK FEJÜNK ÉS NYAKUNK 
VÉDELMÉRE 
PADDOCK KAPUCNIS POLÁR PULÓVER
A kapucni a leggyakrabban használt, legpraktikusabb „fejfedők” 
egyike. Ennek a pulóvernek a kapucniján nyílás található, melyen 
keresztül a feltűzött, lófarokba kötött hajat „ki lehet vezetni”,  
így az nem zavaró a kapucni belsejében. Kobak viseléséhez   
a kapucni praktikusan és gyorsan átalakítható - ekkor puha, 
meleg nyakmelegítőt kapunk. Ehhez még a kobak felvétele előtt 
bújjunk bele a kapucniba, s ezután nyissuk azt szét.  
Ezáltal ugyanaz a ruhadarab jó szolgálatot tesz mert melegíti 
fejünket addig is, amíg az istállóban tevékenykedünk, ám 
nyeregbe szállva nem akadályozza a kobak viselését.  
Sőt, mi több, a nyakunk sem fázik benne!

Ref.: 8366377, 8366084, 8366574, 8366376, 8366129
Színek: kék, sötétkék, barna, szürke, rózsaszín, 
Méret: 34–46 5490Ft

4



LÓHÁTON IS CSINOSAN 
PERFORMER 500 NŐI POLÁR PULÓVER
Professzionális és elegáns viselet, tökéletesen helyettesíti 
a sálat is. Selymes anyagú, puha, magasított nyaka 
hatékonyan tartja távol a hideget, de nem gátolja a szabad 
mozgást. Karcsúsított dereka és hosszított hátrésze nőies, 
kényelmes viseletet biztosít lóháton és az istálló körüli 
feladatokhoz is. Egyik előnye, hogy az  ujján és a törzsön 
lévő szélálló, steppelt betéteken nem tapad meg a lószőr.

Ref.: 8366087, 8366086
Színek: fekete, sötétkék
Méret: 34–46

9990Ft

TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTŐJE  
A MINDENNAPOKNAK IS 
PERFORMER LOVASMELLÉNY
Ideális, praktikus mellény hideg időben való lovagláshoz, de stílusos 
és elegáns kialakításának köszönhetően utcai viseletre is tökéletesen 
alkalmas. Dupla polár-bélelésű nyakrésze minden eddiginél 
egyedülállóbb kényelmet kínál. Karcsúsított szabása elegáns 
megjelenést kölcsönöz viselőjének. A hátulsó, csipőrészen  
elhelyezett cipzárpár biztosítja, hogy a mellény ne akadjon fent  
a hátsó nyeregkápán. A mellény fényvisszaverő csíkjai jó szolgálatot 
tesznek rossz fényviszonyok közötti –pl. hajnali, szürkületi– 
lovagláskor.

Ref.: 8366080
Színek: fekete
Méret: 36–46

11990Ft
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ELENGEDHETETLEN KIEGÉSZÍTŐ TÉLRE 
PADDOCK GYEREK MELLÉNY
Ez a mellény vastag vatelinbéléssel, hosszított derékrésszel  
és magasított, puha nyakrésszel óvja a kisebbeket a meghűléstől,  
így nyugodtan élvezhetik a lovaglás örömét még télen is. 
Praktikussá válik az elülső részére vart, könnyen záródó  
patentos zsebeknek köszönhetően.

Ref.: 8365290, 8365314
Színek: sötétkék/rózsaszín, lila/rózsaszín
Méret: 6 éves–14 éves

7990Ft
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KÉNYELEM ÉS HŐSZIGETELÉS  
EGÉSZ ÉVBEN 
PADDOCK FÉRFI LOVAGLÓMELLÉNY
Bélelt, jó hőszigetelést biztosító mellény, mely egész évben 
hordható. Könnyű, egyszerűen karbantartható, nem ragad rá sem 
lószőr, sem széna. A kényelmesen használható zsebek között 
plussz egy cipzáras zseb is található. A fényvisszaverő csíknak 
köszönhetően szürkületben is láthatóságot biztosít.  
Ez a mellény az egész szezon alatt tökéletes viselet.

Ref.: 8354231, 8365353
Színek: barna, sötétkék 
Méret: S–3XL

9990Ft
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24990Ft

Ref.: 8339764, 8365369
Színek: sötétszürke, sötétkék
Méret: 6 éves–14 éves

17990Ft

KÉNYELEM ÉS SZABAD MOZGÁS 
DOUDOUNE PADDOCK NŐI, VASTAGON BÉLELT TÉLIKABÁT
Olyan lovasoknak tervezték, akik télen is szeretnének nyeregbe ülni,  
de nem szívesen mondanak le a szabad mozgás kényelméről.  
A hő tartásról sűrű vatelinbélés gondoskodik. A zsebek puha, plüss 
anyaggal vannak bélelve, beleértve a magasított gallért is.  A gumírozott 
csukló- és derékrész meggátolja, hogy a szél befújjon a kabátunk alá.  
A nyeregben való ülés kényelmét biztosítja a két oldalt lévő duplakocsis, 
alúlról is széthúzható cipzár és felemelhető hátsórész.

Ref.: 8339769, 8365369
Színek: sötétszürke, sötétkék
Méret: 36-46
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BIZTONSÁGOS ÉS HŐTARTÓ 
TOSCA NŐI LOVAGLÓKABÁT
Csinos és divatos női kabát, melyben nem kell lemondania a téli lovaglás örömeiről. 
Rövid szabása, dupla kocsis cipzárja és rugalmas varrású dereka biztosítja  
a szabad mozgást, vatelin bélése hatékony hőtartást garantál. Anyaga vízhatlan és 
a varrások mentén sem szivárog be a víz, mindemellett a szellőzése is kiváló.  
Az elegáns, szőrmegalléros kapucni levehető. A karokon egyik oldalon 
fényvisszaverő, másik oldalon narancssárga láthatósági karszalag teszi a lovast  
jól láthatóvá minden körülmények között.

Ref.: 8277010, 8365368
Színek: sötétszürke, sötétkék
Méret: 36–46

17990Ft
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ACCESSY GYEREK,  
TÉLI LOVAGLÓNADRÁG
Ref.: 8365325, 8365313, 8365289
Színek: sötétszürke, lila, sötétkék
Méret: 6 éves–14 éves

6990Ft

7490Ft

újFEDEZZE 
FEL        TÉLI 

   KOLLEKCIÓNK                            

TERMÉKEIT!
ACCESSY NŐI, TÉLI LOVAGLÓNADRÁG
Egy bélelt, téli lovaglónadrág megvéd minket a hideg okozta 
kellemetlenségektől. A Fouganza új, téli kollekciójában felnőtt és gyerek 
nadrágok is találhatók, melyek rendelkeznek a ruházati választékra  jellemző 
tulajdonságokkal. Ide tartozik például a kényelem, könnyű kezelhetőség és 
szuper ár. Egyes termékeink puha, polár béléssel is kiegészülnek, ezáltal 
komfortos hőmérsékletet biztosítanak a kiváló izzadság elvezetés mellett.

Ref.: 8366081, 8366370
Színek: sötétkék, bordó
Méret: 34–46
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KIPWARM SPECIÁLIS, 
TÉLI LOVAGLÓNADRÁG
Győzze le a téli időjárás viszontagságait!  
Új, légáteresztő és vízálló anyaga szárazon tart,  
polár bélése megfelelő hőmérsékletet nyújt.  
A szintetikus bőr térdfoltok kiváló tapadást 
biztosítanak a nyeregben. Elengedhetetlen 
kiegészítője a téli lovaglásnak.

Ref.: 8366088, 8317555, 8317557
Színek: szürke, bézs, fekete,
Méret: 36–46

14990Ft

KIPWARM SPECIÁLIS,  
GYEREK TÉLI LOVAGLÓNADRÁG

Ref.: 8318175, 8318174
Színek: fekete, barna
Méret: 6 éves–14 éves

11990Ft

TECHNIKAI TERMÉK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

VÍZÁLLÓ ÉS  
LÉGÁTERESZTŐ 

12



KÍVÁLLÓ TAPADÁS 
KIPWARM SPECIÁLIS, TÉLI LOVAGLÓKESZTYŰ
A Kipwarm lovaglónadrágokhoz hasonlóan, vízálló és 
hőtartó anyagból készült, így ez a kesztyű is ugyanolyan 
pozitív tulajdonságokkal bír, melegen tartja a kezeket még 
szélsőségesen alacsony hőmérséklet mellett is. A hasított bőr 
hatású tenyérrész a használatnak kiválóan ellenáll, és tökéletes 
fogást biztosít a nedvességtől csúszós kantárszáron is.

Ref.: 8313348, 8313347, 8313349
Színek: bézs, fekete, barna
Méret: XS–XL

3990Ft
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VÉDELEM A HIDEG ELLEN 
EASYWEAR GYEREK POLÁR KESZTYŰ
A polár anyagnak köszönhetően kiváló hőtartást biztosít és felveszi  kéz formáját.

Ref.: 8366430, 8366429, 8366439, 8340642,  8340671, 8340670
Színek: barna, türkiz, lila, fekete, rózsaszín, sötétkék
Méret: 4 éves–14 éves

2490Ft

2990Ft

BIZTONSÁGOS IRÁNYÍTÁS 
GRIPPY POLÁR LOVAGLÓKESZTYŰ
A csúszásmentes szilikonrátét biztonságos szárfogást tesz lehetővé.

Ref.: 8366365, 8366366
Színek: sötétszürke, sötétkék
Méret: S/M, L/XL
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VÁLTS SZÍNESRE! 
SCHOOLING 300 GYEREK,  
GUMI LOVAGLÓCIPŐ
A kis lovasok kedvelt lovaglócipője és 
lábszárvédője, immár új, vidám színekben 
is kaphatóak. Mivel a cipő fűző nélküli ezért 
egyszerűen fel-és levegető. A lábszárvédővel 
együtt, a kicsik is divatosak lehetnek.

Ref.: 8368104, 8368103
Színek: rózsaszín, türkiz
Méret: 30–34 4490Ft

5990Ft

SCHOOLING 300 GYEREK, 
LÁBSZÁRVÉDŐ
Ref.: 8367264, 8367263, 8367265
Színek: türkiz, pink, világos rózsaszín
Méret: 6 éves–14 éves
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POLAR 500 LÓTAKARÓ
A Fouganza polártakaró gyorsan felszívja és elvezeti  
az izzadságot, illetve melegen tartja kedvencünket.  
Ez a takaró ideális istállóba, lószállításhoz, 
leszárításhoz. Önállóan, vagy más lótakaró alá  
is használható.

Ref.: 8365430, 8365431, 8365432, 8365433 
Színek: bordó/kék, szürke/sötétkék, barna, sötétkék
Méret: 125-165

14990Ft

ELŐZZE MEG KEDVENCE MEGHÜLÉSÉT
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ALLWEATHER 200 VÍZÁLLÓ, TÉLI LÓTAKARÓ
Ideális választás a télen is szabadban tartott lovak védelmére.  
Ezt a strapabíró takarót még ellenállóbbá teszi a 600 denes, 
hasadásgátló (Diamond Ripstop) szövet. 200g/m2 vatelinbéléssel 
töltött, steppelt anyaga jól szigetel. Vízálló, ugyanakkor légáteresztő 
anyaga alá nem juthat be az eső, és lovunk sem izzad alá. A magasan 
tűzött nyaknak köszönhetően gondosan fed a marnál és a szügynél. 
Az állítható vállrész szabad mozgást biztosít, míg az erős pántok  
a helyén tartják a takarót.

Ref.: 8366323
Színek: fekete
Méret: 125–165

19990Ft
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VÍZHATLAN ÉS LÉLEGZŐ

KIVÁLÓ RÖGZÍTÉS

VÁLLTOLDAT A SZABAD MOZGÁSÉRT
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KOMBINÁLHATÓ GONDOSKODÁS 
ALLWEATHER 500 KIVEHETŐ BÉLÉSŰ, VÍZÁLLÓ TÉLI TAKARÓ
Ez a sokoldalúan használható, variálható takaró könnyű és kényelmes. Egész télen kiszolgálja lovunkat,  
az enyhétől egészen a dermesztő hidegig. Alsótakaró része kivehető, két rétege együtt is  és külön is 
használható, az egész pedig mosógépben mosható. A külső, 200 gramm töltettel rendelkező takaró  
kevésbé hideg időben javasolt, ám ez egyben vízálló is – így csapadékos időben sem ázik be.  
Külső anyaga 1260 denes lélegző, vízhatlan szövet. Keményebb hidegben azonban a takarót  
250 grammos töltetű bélésével együtt használhatjuk. A kombinálható takaró kevésbé nehéz,  
mint a hagyományos, vastag, téli lótakarók. Az alsó takaró kialakítása folytán nem bántja,  
nem dörzsöli ki sem a szügyet, sem a martájékot. A két réteg egymáson nem csúszkál, a lovat a mozgásában 
nem gátolja.  A szabása a  martájéknál és softshell anyagú rátétje megelőzi a szőrkopást.  
A fartájék ugyancsak kopást, kidörzsölést meggátló kialakítást kapott.

Ref.: 8366298
Színek: szürke
Méret: 125–165

44990Ft

KETTŐ AZ EGYBEN 
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7990Ft

6990Ft

KELLEMES MOZGÁST BIZTOSÍT 
LENA SZIVACS BETÉTES NYEREGEMELŐ
A sűrű anyagú szivacsbetét csökkenti a ló hátára gyakorolt nyomást. Önmagában alig van súlya. 
A széleken található, selymes műszörme réteg színben illik a JUMP nyeregalátétekhez.

Ref.: 8237177, 8353085, 8353097,  8353092, 8353098 
Színek: barna, kék, lila, szürke, bordó
Méret: FS

ELEGÁNS MÉGIS TECHNIKAI DARAB 
JUMP NYEREGALÁTÉT
Elegáns nyeregalátét, a ló hátára nehezedő nyomást egyenletesen eloszlatja. 
A lépsejtes szerkezet hatékony szellőzést illetve izzadtságelvezetést tesz 
lehetővé, így csökkentve a meghűlés kockázatát. Formáját és bélésének 
vastagságát rendszeres használat mellett is megtartja.

Ref.: 8353082, 8353100, 8353084, 8353092, 8353083
Színek: barna, kék, lila, szürke, bordó
Méret: FS
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22990Ft

16990Ft

LÁTHATATLAN ÜTÉSCSILLAPÍTÁS GYAPJÚSZÖRMÉVEL 
LENA GYAPJÚSZŐRMÉS NYEREGEMELŐ
Vastag, természetes gyapjúréteg teszi hatékonnyá és egyben elegánssá,  
míg az ergonomikus kialakítás ideális nyeregfekvést garantál. Az anyagszerkezet rendszeres 
használat mellett is megőrzi  a rugalmasságát. Tépőzáras bújtatóval  
a felrántószíjhoz szorosan rögzíthető.

Ref.: 8158323, 8158322
Színek: fekete/szürke, bézs/barna
Méret: FS

LÁTHATATLAN ÜTÉSCSILLAPÍTÁS ZSELÉBETÉTTEL 
LENA ZSELÉBETÉTES NYEREGEMELŐ 
A leghatékonyabb ütéscsillapító alátétünk, mely a mindennapi, intenzív használat 
mellett sem deformálódik el. A természetes gyapjúrétegen kívül még egy réteg zselé van 
elhelyezve, ennek köszönhetően kitűnően illeszkedik a különböző szakágakhoz használt 
nyeregtípusokhoz, valamint az eltérő anatómiai adottságokkal rendelkező lovakhoz egyaránt.

Ref.: 8237189, 8237176
Színek: fehér, barna/fehér
Méret: FS
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EGYÜTT DOLGOZUNK–EGYÜTT SPORTOLUNK 
Csapatunk tagjai országszerte megtalálhatóak és elérhetőek az áruházakban, 
valamint  a Facebookon, a „Fouganza–A Lovas mindennapokért” elnevezésű 
csoportban. Egymással mindennapi kapcsolatban vagyunk, így ha valami 
megoldandó feladat kerül elénk, azonnal tudunk reagálni.  
Együtt minden könnyebb, ezért időszakosan közös lovaglásra is szakítunk időt. 
Legyen szó akár szakmai tanácsokról, egy termék gyors átküldéséről az ország 
egyik feléből a másikba egy elégedett vásárlónk kedvéért, vagy az online felületen 
való jelenlétünkről, forduljatok hozzánk bátran és bizalommal! Mindannyiunknak 
kellő tapasztalata van a témában ahhoz, hogy Nektek segíteni tudjunk! És ez nem 
szerencse, nem a véletlen műve, cégünk arra törekszik, hogy az egyes részlegein 
szakképzett kollégákat alkalmazzon, hiszen ettől leszünk hitelesek.

KERESSETEK MINKET  
A FACEBOOK-ON IS 
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https://www.facebook.com/FouganzaMagyarorszag/


LOVAS EGYESÜLETEKNEK ÉS LOVARDÁKNAK EGYEDI ÁRAJÁNLATOT 
TUDUNK BIZTOSÍTANI, NAGY MEGRENDELÉS ESETÉN.

A FOUGANZA TELJES VÁLASZTÉKA ELÉRHETŐ HONLAPUNKON

A RÉSZLETEKÉRT ÉRDEKLŐDJÖN  
AZ ÁRUHÁZAKBAN.

MEGNÉZEM

RENDELJEN  

ONLINE!

TELEFON: 06-1-920-1020

LOVAS EGYESÜLETEKNEK ÉS LOVARDÁKNAK EGYEDI ÁRAJÁNLATOT 
TUDUNK BIZTOSÍTANI, NAGY MEGRENDELÉS ESETÉN.

A RÉSZLETEKÉRT ÉRDEKLŐDJÖN  
AZ ÁRUHÁZAKBAN.

RENDELJEN  

ONLINE!
A FOUGANZA TELJES VÁLASZTÉKA  

ELÉRHETŐ HONLAPUNKON

TELEFON: 06-1-920-1020
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http://www.decathlon.hu/C-297932-oszi_teli-meleg-ruhazat#page3
http://www.decathlon.hu/C-186856-lovaglas


2016 TELE A FOUGANZÁNÁL  
AZ ÚJÍTÁSOK JEGYÉBEN ZAJLIK. 
Szívügyünk, hogy ló és lovas télen-nyáron egyaránt jól érezze magát! Csapatunk napról napra azon dolgozik,  
hogy a lovasok életét megkönnyítő termékeket találjunk ki, tervezzünk meg. Termékeinket a megfelelő körülmények 
között, rendszeres használat mellett hivatásos lovasok tesztelik, még mielőtt azok a polcokra kerülnének.  
Fontos azonban számunkra vásárlóink véleménye!  Minden észrevételt, véleményt szívesen fogadunk honlapunkon!


