Tips & trends
Welke nieuwe snufjes, technieken en producten zijn er op de markt? Welke kleren zijn
helemaal hot? Kortom: wat zijn dé trends? Lees het op onze tips & trends pagina.

Pavo
introduceert
webshop
afhaalpunten
In de Pavo webshop kun je snel en
eenvoudig Pavo voer en supplementen
bestellen en deze binnen 1 tot 2 werkdagen laten bezorgen tot aan je (stal)
deur! Vanaf nu is het ook mogelijk om
je producten zelf af te halen bij één
van de 100 Pavo afhaalpunten waardoor je geen verzendkosten betaalt.

Flex ProtectBox:
handig in de kofferbak
Ligt jouw kofferbak ook altijd vol met allerlei paardenspullen en zand? De Flex
ProtectBox is een unieke, stevige, waterdichte en opvouwbare kofferbakbeschermer!
Ideaal als schone plek voor de ruitersportspullen, of als plekje voor de hond in auto,
caravan, boot, camping of thuis. De box staat zelfstandig en hoeft dus nergens aan
bevestigd te worden.
• Biedt maximale bescherming tegen vuil, haar, vocht, krassen, beschadigingen
enzovoort.
• Binnenkant uitgevoerd met synthetisch rubber (antislip).
• Buitenkant uitgevoerd in dik synthetisch materiaal waar men tevens sporttassen van produceert.
• Antislip doppen aan onderzijde om
schuiven tegen te gaan.
• Uitgevoerd met bumperbescherming.
• Eenvoudig in en uit elkaar te vouwen.
• Voorkant in delen uit te klappen.
• Geen nare luchtjes.
• Eenvoudig schoon te houden.
• Verkrijgbaar in twee maten.

HOE WERKT HET?
Je bestelt en betaalt je product(en)
via de Pavo webshop en kiest voor
‘Ophalen bij een Pavo Plus Shop’. Vervolgens kun je een Pavo afhaalpunt bij
jou in de buurt selecteren.
NIEUWSGIERIG?
Bezoek de webshop via
www.pavowebshop.nl

Lamswollen
onderlegger
Een absolute trend om deze onderlegger onder je zadel te hebben! Het
biedt vele voordelen, zoals verzachting op de rug van je pony of paard.
Leverbaar in bruin en wit.
Normaal € 97,50 nu slechts € 49,95.
Meer informatie en bestellen:
www.zadelmarkt.nl

Meer informatie:
www.animalfactory.nl/flex-protectbox/

Meer weten over adverteren in ROS?
Neem contact op met Susan van Ham: 06-39643668 / susan.van.ham@vipmedia.nl
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