
Scoot-boot
 l Makkelijk aan te trekken
 l Lichtgewicht
 l Vocht loopt makkelijk weg
 m Achterzijde en sluiting kunnen 
irritatie veroorzaken

Cavallo simple
 l Makkelijk aan te trekken,  
blijft goed zitten

 l Hoefballen zijn beschermd
 l Geschikt voor paarden met hoeven  
die een grotere breedte dan lengte 
hebben

 l Geschikt voor aangespannen rijden
 m Kan irritatie in de kootholte 
veroorzaken

Dallmer clog
 l Makkelijk aan te passen
 l Slijtvast
 l Aparte modellen voor- en achterhoeven
 l Vocht loopt makkelijk weg
 m Open zool, waardoor er perifere 
belasting optreedt

Equine fusion  
all terr ain ultr a

 l Zeer goede schokdemping
 l Zachte binnenkant
 l Geschikt voor afwijkende hoefvormen, 
zoals flares en brede lamellenwig
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Easyboot str atus
 l Therapeutische hoefschoen
 l Aanpasbaar voor specifieke 
aandoeningen m.b.v. TheraPad-systeem

 l Vocht loopt makkelijk weg
 l Goede luchtcirculatie
 m Aanpassingen vergen inzicht en ervaring

Easyboot cloud
 l Therapeutische hoefschoen specifiek 
ontwikkeld voor hoefbevangen paarden

 l Zachte zool
 m Niet geschikt voor rijden

Easyboot zip
 l Therapeutische hoefschoen 
 l Snelle en makkelijke oplossing om 
de hoef te beschermen

 m Niet geschikt voor rijden

Easyboot glove
 l Lichtgewicht 
 l Makkelijk aan te trekken
 l Geschikt voor paarden met hoeven 
die een grotere lengte dan breedte 
hebben

 m Lastig uit te doen
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Soft ride
 l Therapeutische hoefschoen 
 l Extra zachte inlegzooltjes voor optimale 
schok- en trillingsdemping

 m Niet geschikt voor rijden

Renegade
 l Blijft goed zitten
 l Geschikt voor paarden met hoeven die 
een grotere lengte dan breedte hebben

 l Vocht loopt makkelijk weg
 m Minder geschikt voor afwijkende 
hoefvormen

 m Te harde zool en geen mogelijkheid 
om losse inlegzooltjes te gebruiken

 m Deze schoen moet voor het eerste 
gebruik op maat gemaakt worden

Evo boot
 l Lichtgewicht
 l Concave zool
 l Flexibel

Swiss galoppers
 l Flexibel, geschikt voor verschillende 
hoefvormen

 l Goede bescherming hoefballen
 l Weinig slijtgevoelige onderdelen
 m Te harde zool
 m Weinig grote maten beschikbaar
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