Scoot Boot Slim
Scoot Boot är en smidig och tålig joggingsko för hästar
Säljs i par.
Scoot Boot SLIM har samma längdmått men bredden är smalare än på
motsvarande storlek på så kallade ”regular” Scootboots.
Scoot Boots SLIM är enkel att hålla ren, helt utan tyg eller kardborredelar.
Bootsen är tillverkad av mycket stark TPU (termoplastisk uretan) med
fästremmar vilket ger en mycket god motståndskraft i alla typer av terräng.
Mycket enkla att sätta på hoven.
Passar olika hovformer både de som är något längre än bred men även de
som är något bredare än lång.
Med varje par boots medföljer:
4 pastern straps svarta
2 extra svarta front straps
4 extra rivets plus skruvar
4 extra knob hooks plus skruvar
2 Trail Gaiters
Scotboot är INTE lämpliga för:
* Hovar med för höga trakter, långa tår eller utflytna hovväggar.
* Hovar med större strukturella förändringar p.g.a. av skada på ballarna eller
laminitis, fång, EDE etc.
* Bockhovar (Club feet)
Om hovens LÄNGD överskrider hoven BREDD med mer än 10 mm då är
Scoot Boot är inte lämplig för din häst.
Om hovens BREDD överstiger hovens längd med mer än 10 mm är troligen
Scootboot inte lämplig eller du bör ta hjälp av en hovvårdare för att kolla upp
måtten.
Läs mer under fliken utprovning och passform.
Det är mycket viktigt att mäta hovarna rätt. Vårt råd är att gå på breddmåttet
först och oftast välja den större storleken i tabellen. Det händer rätt ofta att det
görs felbeställningar för att man inte mätt helt korrekt. För det mesta gäller det
längdmåttet.
Kika även på filmklippen vi har lagt ut för ytterligare instruktioner.
Lycka till!
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