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Zadelwing
uw paard verdient het

eindelijk weer een echte stap vooruit bij de ontwikkeling en verbetering 
van rijzadels!  Dankzij de nieuwe, innovatieve en drukverlagende Zadelwing 
kunnen veel voorkomende problemen bij het passen van zadels zoals: 
knellende zadels, drukkingen onder de stijgbeugelhaak, spierafname of zgn. 
atrofie, pijnlijke spieren in het schoftgebied e.d. opgelost worden.
de Zadelwing is een universeel systeem en ingebouwd worden in bijna alle 
merken en modellen Engelse stijl rijzadels. Zowel in nieuwe als in gebruikte 
rijzadels. 
de Zadelwing heeft zijn nut bewezen bij dressuur, spring en veelzijdigheid 
zadels. 

Voordelen Zadelwing
• 100 tot 200% druk*vermindering aan de  

voorkant onder het zadel. 
• Een aanzienlijke druk*vermindering onder  

het gehele zadel. 
• Betere doorbloeding van rug en schoftspieren. 
• Ontlasting van de rug en vooral de schoft-

spieren. 

de Zadelwing zorgt voor
• Ontspanning in rug en schoft gebied. 
• Ontlasting van huid en de spieren in rug en 

schoftgebied. 
• Minder knellend zadel. 
• Stabielere ligging van het zadel. 

de Zadelwing voorkomt of vermindert
• Drukkingen in het schoftgebied. 
• Drukkingen onder de stijgbeugelophanging, 

stijgbeugelriem of gesp. 
• Huidproblemen onder het zadel. 
• De zgn.’atrofie’, spierafname of  

schoftafslanking. 

*gewicht per vierkante cm. 

De Zadelwing is een voor-
gevormde kunststofplaat.

De Zadelwing 
ligt tussen het 
zadelkussen 
en de 
zadelboom.

De Zadelwing wordt vastgezet 
aan de zadelboom en werkt 
als een zadelboomverbreder. 
Hierdoor wordt het dragende 
oppervlakte van de 
zadelboom 
voorin erg 
vergroot.

Uw paard verdient een zadel met een drukverlagende* Zadelwing!
de Zadelwing zorgt voor 100 tot 200% drukvermindering* in het schoftgebied.
Kies voor het welzijn van uw paard: ga naar www.zadelwing.nl en ontdekt de toegevoegde waarde 
van de innovatieve Zadelwing.


