
 

 

EDIX® Oakley, treeless Western saddle 

The EDIX® Oakley a fully treeless Western saddle made by hand of original Argentina 
Cowhide leather with a beautiful tooling and refined classical appearance.  Offering comfort 
for the rider as well as for the horse for long trail rides as for many other disciplines of 
Western riding. The great twist of the saddle offers a narrow , comfortable deep and secure 
seat. The seat is foam padded and finished with a brushed cow leather. The gullet of the 
saddle can be adjusted by changing the exchangeable pommel. In the same style as the 
saddle there are Oakley fenders and leather covered stirrups.  
 
The saddle itself, consists of 2 parts: the upper part - the seating area for the rider, and the 
lower part - the base of the saddle, which is built up with separate pressure distributing 
layers. EDIX® MPDS, multiple pressure distribution system (see drawing). These soft, flexible 
layers adapt to the anatomy of the horse, as well as the rider’s posture. An EDIX treeless 
saddle optimally reacts to the movements of the horse. The complete absence of rigid load-
bearing parts allows the horse the move freely, especially the muscles of the horse's back 
and shoulders and at the same time refine the communication between you and your horse. 
 
The Oakley is fitted with the EDIX® circle-girthing with allows the girth force to interact 
across a larger area of the saddle, as the connections are fastened at the front and the back 
of the saddle, as opposed to in the middle. Furthermore, the position of the girth itself can 
be adjusted forward or backward. As such, only the weight resulting from the interaction of 
the rider will be at the centre point.  



EDIX® recommends purchasing a treeless saddle as a complete package, including stirrups,  
stirrup leathers and a matching special treeless saddle pad including inlays. The special 
treeless saddle pads are through their construction an addition on the pressure distributing 
materials of treeless saddles. The EDIX® pads are anatomically shaped and equipped with 
the correct inlays ensure freedom of movement for the spine. If required, additional 
pressure and position distributing material can be added. The position-correcting material 
can be added in the upper insert compartments, so that you can temporarily improve a 
saddle position. EDIX® has various models of pads that fit under the Oakley Western saddle. 
There is a choice between saddle pads with a wool base and finished with a synthetic wool, 
or a foam based saddle pad finished with an Australian Merino sheepskin. All EDIX pads are 
specially designed for the EDIX treeless saddles, but also fit under many other treeless 
saddles.  

In order to ensure constant firm fixation, we recommend a fully or partly elastic girth for a 
consistently fixed position. A durable elasticity tailored to your horse’s strength, which will 
save your saddle from undesirable forces that are caused by the varying abdominal 
circumference of your horse while riding. The elastic of the girth always adjusts itself in 
length and has the possibility to keep the saddle in place with constant tension. Besides the 
EDIX® anatomical soft leather padded elastic girth we also offer the fully elastic girth of 
F.R.A. nlays are subject to wear and tear depending on the intensity of use and need to be 
checked from time to time for the residual force. These sets of inlays are separately 
available. 

Uitvoering:  

• speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure distribution system) 
• vervaardigd van Argentijns leder 
• verwisselbare pommel 
• EDIX® circle Y-girthing 

The EDIX® Oakley is available in brown or natural leather with a brown seat and in the sizes 

S(16), M(17) and L(18) inch. Custom varieties of this saddle take up to 8 weeks delivery time, 

ask your dealer for the options. 

For advice without obligation, we suggest that you contact one of our official dealers. Visit 

the EDIX website for the nearest dealer and contact details. An EDIX saddle dealer will guide 

and advise you before as well as during the purchase process, the testing period and offer 

comprehensive aftercare for a prolonged period of time. 

For more information, visit the website: www.edixsaddles.com/information. If you have any 
questions, please contact one of the dealers or send an email to EDIX saddles: 
info@edixsaddles.com. 
When you follow the recommended process of fitting, testing, purchasing and aftercare, 

EDIX® saddles guarantees a perfect fit of your saddle for you and your horse to enjoy for 

many years.  

EDIX® treeless riding, the way to more mutual feeling between you and your horse! 

http://www.edixsaddles.com/information
mailto:info@edixsaddles.com


De EDIX Oakley is een volledig boomloos westernzadel, met de hand gemaakt van origineel 

Argentijns rundleer met een mooie decoratie en een verfijnde klassieke uitstraling. Biedt comfort 

voor zowel de ruiter als het paard voor lange buitenritten en voor vele andere disciplines van het 

western rijden. De geweldige twist van het zadel biedt een smalle, comfortabele diepe en veilige zit. 

De zitting is met schuim gevoerd en afgewerkt met een geborsteld rundleer. De gullet van het zadel 

kan worden aangepast door de verwisselbare horn te vervangen. Evens zijne in dezelfde stijl als het 

zadel, Oakley fenders en met leder beklede stijgbeugels. 

 

Het zadel zelf bestaat uit 2 delen: het bovenste deel - het zitgedeelte voor de ruiter, en het onderste 

deel - de basis van het zadel, die is opgebouwd uit aparte druk verdelende lagen. EDIX MPDS, 

meervoudig druk verdeelsysteem (zie tekening). Deze zachte, flexibele lagen passen zich aan de 

anatomie van het paard aan, evenals aan de bouw van de ruiter. Een EDIX boomloos zadel reageert 

optimaal op de bewegingen van het paard. Door de volledige afwezigheid van starre dragende delen 

kan het paard vrij bewegen, vooral de spieren van de rug en schouders van het paard, waardoor je   

de communicatie tussen jou en je paard kan verfijnen. 

 

De Oakley is uitgerust met de EDIX®-circle-Y girthing waardoor de singeldruk verdeeld wordt over 

een groter deel van het zadel, doordat de verbindingen aan de voorkant en de achterkant van het 

zadel zijn bevestigd, in plaats van in het midden. Bovendien kan de positie van de singel zelf naar 

voren of naar achteren worden aangepast. Als zodanig zal alleen het gewicht dat het resultaat is van 

de interactie van de ruiter in het middelpunt staan. 

EDIX raadt aan om een boomloos zadel als compleet pakket aan te schaffen, inclusief stijgbeugels, 

stijgbeugelriemen en een bijpassend speciaal boomloos zadeldek inclusief ondersteunde inlages. De 

speciale boomloze zadeldekjes zijn door hun constructie een aanvulling op de druk verdelende 

materialen van boomloze zadels. De EDIX pads zijn anatomisch gevormd en voorzien van de juiste 

inlagen zorgen voor bewegingsvrijheid voor de wervelkolom. Indien nodig kan extra druk- en 

positieverdelingsmateriaal worden toegevoegd. Het positie corrigerende materiaal kan in de 

bovenste insteekvakken worden toegevoegd, zodat je tijdelijk een zadelpositie kunt verbeteren. EDIX 

heeft verschillende modellen Western pads die onder het Oakley westernzadel passen. Er is keuze 

tussen westernpad met een wollen basis en afgewerkt met een synthetische wol, of een op schuim 

gebaseerd westernpad afgewerkt met een Australische Merino schapenvacht. Alle EDIX pads zijn 

speciaal ontworpen voor de EDIX boomloze zadels, maar passen ook onder vele andere boomloze 

zadels. 

Om een constante stevige fixatie te garanderen, raden we een geheel of gedeeltelijk elastische singel 

aan voor een constant gefixeerde positie. Een duurzame elasticiteit die is afgestemd op de kracht van 

uw paard, die uw zadel zal beschermen tegen ongewenste krachten die worden veroorzaakt door de 

variërende buikomtrek van uw paard tijdens het rijden. Het elastiek van de singel past zich altijd in 

lengte aan en heeft de mogelijkheid om het zadel met constante spanning op zijn plaats te houden. 

Naast de EDIX anatomische zacht leer gevoerde elastische singel bieden wij ook de volledig elastische 

singel van F.R.A. nlays zijn onderhevig aan slijtage afhankelijk van de gebruiksintensiteit en moeten 

van tijd tot tijd worden gecontroleerd op de resterende kracht. De sets inlage zijn apart verkrijgbaar. 

Uitvoering: 

• speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure distribution system) 



• vervaardigd van Argentijns leder 

• verwisselbare horn, SOH(s), OH(m) or FOH(L). 

• EDIX® cirkel Y-singelsysteem 

 

De EDIX® Oakley is verkrijgbaar in bruin met een bruine of naturel leer met naturel zitting en in de 

maten S (16), M (17) en L (18) inch. Op maat gemaakte varianten van dit zadel hebben een levertijd 

van 8 weken, vraag uw dealer naar de mogelijkheden. 

Voor vrijblijvend advies raden wij u aan contact op te nemen met een van onze officiële dealers. 

Bezoek de EDIX-website voor de dichtstbijzijnde dealer en contactgegevens. Een EDIX zadeldealer 

begeleidt en adviseert u zowel voor als tijdens het aankoopproces, de testperiode en biedt 

uitgebreide nazorg voor een langere periode. 

Bezoek voor meer informatie de website: www.edixsaddles.com/information. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met een van de dealers of een e-mail sturen naar EDIX saddles: 

info@edixsaddles.com. 

Wanneer u het aanbevolen proces van passen, testen, aanschaffen en nazorg volgt, garanderen EDIX 

zadels een perfecte pasvorm van uw zadel waar u en uw paard jarenlang plezier van zullen hebben. 

EDIX® boomloos rijden, de weg naar meer wederzijds gevoel tussen jou en je paard! 

 


