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Etxeondo
In 1976 besloot Paco Rodrigo om zijn twee pas-
sies, fietsen en mode te combineren. Zo ontstond 
Etxeondo. De eerste workshop was in een boer-
derij genaamd Etxeondo, dichtbij San Sebastian. 
Van begin af aan is er veel zorg besteed aan het 
productieproces. De Etxeondo kleding wordt 
allemaal in Spanje geproduceerd. Etxeondo heeft 
als doel de best mogelijke pasvorm te bereiken, 
daarom zijn wij continu bezig met de ontwikkeling 
van stoffen en materialen. Deze ontwikkeling is de 
sleutel tot het waarborgen van het hoogste niveau 
van comfort voor fietsers.

Vakmanschap
Vanaf de eerste dag produceren we onze ontwer-
pen in Irura en Castejon. Het is niet zo maar een 
fietsproduct, het is ambacht op maat. Onze profes-
sionals werken al meer dan 20 jaar bij Etxeondo.

Erfenis
We zijn trots op ons verleden. We hebben samen-
gewerkt met de beste wielerploegen en renners 
zoals: Delgado, Indurain en Kelly. We hebben de 
nieuwe producten met hun getest en ze gaven 
ons waardevolle feedback. De erfenis brengt veel 
nieuwe renners naar Etxeondo. Alles is belang van 
de atleet.

Obsessie
We zijn geobsedeerd door fietsen en in het 
creëren van de beste producten. We zoeken altijd 
naar nieuwe en innovatieve materialen. We testen 
onze producten op grote schaal en zodra elke de-
tail optimaal is gaat het in productie met constante 
kwaliteitscontrole.
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Etxeondo CARBON
Speciale geleidende vezels. Absorberen en verdrijven 
de elektrische lading geproduceerd tijdens lichamelijke 
activiteit. Deze speciale vezels helpen zweet te verdampen 
zodat de huid droog blijft. Ze beschermen tegen bacteriën 
en verontreinigen de stof, waardoor het risico van 
allergieën vermindert. Het vermindert melkzuur opbouw en 
verbetert de bloedsomloop tijdens activiteit.

Etxeondo MICROSYSTEM
Een stof gemaakt van innovatieve vezels die resistent, 
beschermend en zeer licht zijn. Gemaakt om snel op te 
drogen en extreem comfortabel tijdens elke sportieve 
activiteit. 
Afhankelijk van de dikte waaruit het draad geweven is, 
onderscheidt Etxeondo drie verschillende Microsystems:
- MICROSYSTEM 1.1, 1.2 en 1.3

Etxeondo KETAREN
Ketaren is een stof die warmte en comfort biedt zonder 
dat het veel weegt. Het zorgt voor meer bewegingsvrijheid 
door de elastische eigenschappen. Het groter oppervlak 
zorgt voor snellere verdamping  van vocht.

Etxeondo PROTECT
Zeer licht weefsel met een uitstekende waterdichtheid. 
Het mengsel van Polyester en Teflon zorgt voor grote 
bescherming en weerstand tegen water met een zeer 
licht gewicht waardoor productie zeer comfortabele 
kledingstukken die makkelijk zijn te vouwen.
Etxeondo COMFORT
Exclusieve weefsel dat comfort en een gevoel van warmte 
biedt. Het houdt het lichaam droog transport van vocht aan 
de buitenkant. Het is ook zeer duurzaam en behoudt zijn 
kwaliteit na veel gebruik en wasbeurten.

Etxeondo SMOOTH
Exclusief weefsel combinatie met Polyamide en 
polypropyleen waardoor de kledingstukken zacht aanvoelt. 
De antibacteriële kwaliteiten van polypropyleen elimineren 
de geuren die veroorzaakt worden door zweten. Dit 
kledingstuk is een klein percentage van Elastan voor meer 
comfort.

Etxeondo TERMIKA
Stof die warmte en comfort biedt . Het is een lichtgewicht 
isolatie , dat houdt je warm als het koud is . Heeft 
uitstekende kwaliteiten die vocht af te voeren uit de huid 
creëren van een isolerende laag tussen de warme lucht en 
huidweefsel. Zweten wordt geabsorbeerd door het weefsel 
als gevolg van transpiratie.

TECHNOLOGIE/MATEN

GORETEX
Een krachtige stof en gegarandeerd waterdicht. 
Ontworpen voor een lange duurzaamheid/levensduur. 
Goretex producten blijvende weerstand tegen wind en 
water naast het feit dat zeer ademend. Hun membraan 
is zeer fijn en licht. Wij hebben onze naden met een 
thermische behandeling speciaal voor comfort en een 
meer lichtgewicht gevoel ontworpen op Etxeondo. Kleren 
blijven volledig waterdicht zelfs na langdurig gebruik.

WINDSTOPPER
WINDSTOPPER producten houden u warm. Comfortabel 
en beschermd onder alle     weersomstandigheden. 
WINDSTOPPER combineert absolute wind bescherming 
met uitzonderlijke ademende werking voor comfort met 
minder lagen van kleding en minder volume op de fiets. 
WINDSTOPPER kledingstukken blokkeren de wind en 
gevoeligheid aan extreme temperaturen verminderen.

THERMOCOOL
Thermocool is een mengsel van externe vezels met 
gegroefde oppervlakken en een holle kern in het. De 
externe structuur laat maximale verdamping terwijl de 
interne holte verbeterd luchtstroom, optimaliseren het 
proces van thermoregulatie. Het wordt beschouwd als 
een multifunctionele garen voor stoffen, zoals het heeft 
de mogelijkheid om te verwarmen wanneer het is cool en 
om af te koelen wanneer het is warm. Het droogt zeer 
snel en vereist geen speciale zorg in wassen.. 

LYCRA SUPPLEX
Een hoogwaardige merk vezel, zacht zoals katoen 
maar zeer langdurige en resistent zijn tegen slijtage en 
tranen. Lycra heeft grote elasticiteit en keert terug naar 
zijn oorspronkelijke vorm zodat smallere pasvorm, meer 
comfort en betere prestaties. De Supplex materiaal is zeer 
ademend, die houdt je fris en droog en droogt snel voor 
meer comfort. Het houdt zijn vorm wassen na wassen.
DRYARN
Dryarn, een hoge prestaties microfiber, zorgt voor 
optimale ondersteuning en comfort in verschillende 
weersomstandigheden, zelfs in aanwezigheid van 
frequente en onverwachte klimaatveranderingen. De 
eigenschappen van lichtheid, ademende werking en 
warmte verordening maken het een ideale vezels, met 
name in haar meest cruciale rol: bij aanraking met de huid 
als een eerste laag van kleding.

Bij Etxeondo ontwerpen we alleen kleding van hoge kwaliteit voor de meest veeleisende fietsers, of het nu op de weg, 
bergen of voor triatlons is. Onze voortdurende toewijding om nieuwe weefsels te ontwikkelen is de sleutel tot het 
verzekeren van maximaal comfort voor de fietser en ongeëvenaarde duurzaamheid in ons product.

A

B B

A

Borst S M L XL XXL XXXL

inches 36"-38" 38"-40" 40"-42" 42"-44" 44"-46" 46"-48"

cm 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116 116-121

Taille

inches 28" 30" 32" 34" 36" 38"

cm 71 76 81 86 91 96

Borst XS S M L XL XXL

inches 32"-34" 34"-36" 36"-38" 38"-40" 40"-42" 42"-44"

cm 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111

Taille

inches 24" 26" 28" 30" 32" 34"

cm 61 66 71 76 81 86

Sokken XS S M L XL XXL

UK 4´5-5´5 6-7 7´5-8´5 9-10 10´5-11´5 12-13

US 5´5-6´5 7-8 8´5-9´5 10-11 11´5-12´5 13-14

UE 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49

Handschoenen S M L XL XXL

inches 6"-7" 7"-8" 8"-9" 9"-10" 10"-11"

cm 16-18 18-21 21-23 24-27 27-30

Armwarmers S M L XL XXL

Bicepomvang (inches) 12"-13" 13"-14" 14"-15" 15"-16" 16"-17"

Bicepomvang (cm) 31-33 33-35 35-37 37-39 39-41

Lengte (inches) 25"-26" 26"-27" 27"-28" 28"-29" 29"-30"

Lengte (cm) 64-66 64-66 66-68 68-70 70-72

Beenwarmers S M L XL XXL

Beenomvang (inches) 20"-21" 21"-22" 22"-23" 23"-24" 24"-25"

Beenomvang (cm) 51-53 53-56 56-59 59-61 61-64

Lengte (inches) 42"-43" 43"-44" 44"-45" 45"-46" 46"-47"

Lengte (cm) 106-109 109-112 112-115 115-118 118-121

VROUW

De armlengte is de afstand tussen de schouder tot aan het einde van de onderarm

De beenlengte is de afstand tussen taille tot aan de vloer

MAN

A Borst
B Taille
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ANGLIRU. Drielaagse  zeem  die  zorgt  voor  goede  schokabsorptie  en  extra  bewegingsvrijheid  
voor maximale comfort . De speciale microvezel zorgt voor een betere ventilatie en hygiëne.
• Speciaal ontworpen voor de vrouwelijke anatomie met een schuim van hoge dichtheid.
• De anatomische vorm, verkregen door echografie, zorgt voor een perfecte pasvorm..
• Gemaakt met E.I.T. microvezel voor een goede vochtafdrijving.
• Angliru is ademend en sneldrogend.
• Schuim met een hoge dichtheid waardoor het meebeweegt met het lichaam en zorgt voor minder 
wrijving.
• Naadloze constructie voor meer comfort.
• Anti - bacteriëel en zeer ademend.

GAINA. De microfiber zeem beschermt goed en zorgt voor optimale drukverdeling.
• Kussen met een revolutionaire vorm, ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid.
• Schuim met een hoge dichtheid, beschermd heupen en bekken voor schokken. Maximaal comfort.
• Geperforeerd voor een betere ventilatie en vochtregulatie.
• Zeer elastisch voor meer bewegingsvrijheid.
• Anti - bacterieel met goede ademende eigenschappen.

BELATE. Zeer  ademend  en  sneldrogend.  Het  is  ontworpen  met  behulp  van  materialen  die  
wrijving minimaliseren
• Meer centrale bescherming door het speciale ontwerp.
• Ontwikkeld met een hoge dichtheid schuim dat uitstekende bescherming biedt voor de lange 
afstand ritten.
• Dubbellaags dat helpt bij de vochtafdrijving.
• De nieuwe geperforeerde basislaag  is nog meer ademend en sneldrogend.
• Een zachte voering dat comfortabel en goed wasbaar is.

CHAMOIS WOMANCHAMOIS MAN

CARBONO. Deze multi-layer zeem biedt optimale bescherming en comfort.
• Hoge kwaliteit zeem. De zeem bestaat uit verschillende soorten foam waardoor het gewicht gelijk  
   wordt verdeeld.
• Hoge dichtheid en elastisch wat ervoor zorgt dat het meebeweegt met het lichaam en       
schokabsorberend
• De zeem bestaat uit carbon vezels dat de frictie minimaliseert en verbetert de vochtafdrijving.
• Zonder naden voor meer comfort.
• Antibacterieel en ademend.

URRAKI. De  zeem  zorgt  voor  totale  bewegingsvrijheid.  De  speciale  microvezels  staan  
garant  voor  goed vochtregulering.
• Op verschillende plaatsen versterkt om de gewichtsverdeling te verbeteren en zorgen voor maximale 
comfort.
• Versterkte elasticiteit.
• Beweegt mee met het lichaam voor minimale wrijving.
• Uitstekende schokabsorptie .
• Uitstekende ventilatie en vochtabsorberend.
• Antibacterieel  en ademend.

FEATHER. De Feather zeem is handgemaakt. Het ontwerp ziet er eenvoudig uit, maar dit model 
heeft een nieuw soort schuim met een hoge dichtheid, die een uitstekende bescherming en goede 
pasvorm garanderen .
De Feather zeem heeft een dubbele laag, die helpt om het vocht te verdrijven. De nieuwe geperforeerde 
basislaag is extra ademend en sneldrogend, waardoor deze uitermate geschikt is voor lange ritten.
• Schuim met hoge dichtheid.
• Gemaakt met EIT microvezel , die helpt om vocht te verdrijven.
• Angliru is ademend en sneldrogend.
• Zeer elastisch, schokabsorberend en beweegt mee met het lichaam voor minimale wrijving.
• Naadloze constructie voor extra comfort.
• Anti - bacterieel met goede ademende eigenschappen

GAIN. De microfiber zeem beschermt goed en zorgt voor optimale drukverdeling.
• Kussen met een revolutionaire vorm, ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid.
• Schuim met een hoge dichtheid, beschermd heupen en bekken voor schokken. Maximaal comfort.
• Geperforeerd voor een betere ventilatie en vochtregulatie.
• Zeer elastisch voor meer bewegingsvrijheid.
• Anti - bacterieel met goede ademende eigenschappen.
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MAN. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

MATEN: S-XXXLCHAMOIS:
Carbon

Reflectie details

Geborduurd logo

Comfortable bretels

Etxeondo Carbon 
stof

BESCHERMING
In the coldest conditions, maximum protection with the best Etxeondo technology. The water repelent fabric 
in the back side protects you against the water splashes and the Etxeondo Carbon fabric reduces lactic acid 
concentrationes and improves blood circulation. 

Temperatuur: -5º to 10º

Waterafstotende stof 
op de achterzijde

€ 289,95

10

SUMMUM PS Etxeondo
CARBON

Ref. 66229
CARBON

Premium Style



MAN. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

Reflectie details

Geborduurd logo

Inside Out technology 
bib straps 

PRESTATIE
Reduces lactic acid concentrations and improves blood circulation during exercise on cold Wiinter days. 

Maten : S-XXXL

Temperatuur: 0º to 12º

CHAMOIS:
Carbon

Etxeondo Carbon 
stof

€ 229,95

12

ATTAQUE Etxeondo
CARBON

CARBON

Ref. 66129

Premium Style



MAN. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

UITSTRALING
Elegant design in different colours offering a touch of personality on your bike rides. 

Naadloze bretels

Elastische banden  
voor een betere 

pasvorm

MATEN S-XXXL

Temperatuur: 0º to 12º

CHAMOIS:
Urraki

Reflectie details

Geborduurd logo

Etxeondo 
Termika stof

€ 179,95

14

TERMIKA

Etxeondo
TERMIKAORHI

Ref.  66122 Ref.  66124Ref.  66123 Ref.  66125

Sport



MAN. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

PRECISION
Excellent comfort and sporty and sober design with a very precise fitting to the body for bike rides with cool 
and low temperatures. 

Naadloze bretels

MATEN: S-XXXL

Temperatuur: 4º to 16º

CHAMOIS:
Gain

Kleurpaneel achterzijde

Geborduurd logo

 Reflectie detail Etxeondo 
Ketaren stof

€ 159,95

16

Etxeondo
KETAREN

ENTZUN

Ref.  66232 Ref.  66233 Ref.  66234

Sport



MAN. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

COMFORT
The softness and warmth offered by these bib tights made of Etxeondo Ketaren fabric, will make you feel 
comfortable on your cycling routes. 

Naadloze bretels

Geprinte panelen 

MATEN: S-XXXL

Temperatuur: 4º to 16º

CHAMOIS:
Gain

Reflectie details

Geprint logo

Etxeondo 
Ketaren stof

€ 139,95

18

BIKO

Ref.  66223 Ref.  66225Ref.  66224 Ref.  66226

Sport

Etxeondo
KETAREN



MAN. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

Reflectie detail

Geprint logo

Bretels in Ketaren stof

GREAT VALUE FOR MONEY
The eye for detail can also be seen on these opening bib tights of the range that stand out given their great 
value for money. 

MATEN: S-XXXL

Temparetuur: 4º to 16º

CHAMOIS:
Gain

Etxeondo 
Ketaren stof

€ 109,95

20

ILUN Ref. 66237

Sport

Etxeondo
KETAREN



MAN. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

Reflectie details

Elastic bands

Geborduurd logo

Seamless straps

COMPETITIE 

A thermal bib short for days when the weather gets messy. It is the same bib short  used by the Team 
Giant-Alpecin Pro riders in the coldest stages, with the exclusive Etxeondo design. 

MATEN: S-XXXL

Temperatuur: 8º to 20º

CHAMOIS:
Urraki

Etxeondo 
Ketaren fabric

€ 159,95

22

TEAM EDITION THERMO Ref. 66221

Sport

Etxeondo
KETAREN



MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

INNOVATIE
Another advance in innovation and technological development for those cyclists who want to keep ped-
alling through the cold days of winter, totally protected, with High Fashion gear. The detachable inner vest 
provides an extra protection against cold weather.

Temperatuur:  -5º to 10º
Maximale bescherming

MATEN: S-XXXL

Geborduurd logo

Inner fleece “Warm Plus”

3 achterzakken

Etx Termika 
side panelen

Windstopper panelen
met een glanzende afwerking

Windstopper Soft Shell

Reflectie panelen

Kleine zak met rits

 Interne kabelgeleiding voor oordopjes

Uitneembaar
binnen vest

Premium Style · Maximale bescherming

€ 449,95

24

SUMMUM PS
Ref. 52316WINDSTOPPER

TERMIKA

Etxeondo
TERMIKA



MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

DESIGN EN COMFORT
Spectacular jacket with a very athletic design that provides maximum comfort and great protection against 
the wind on cold winter days.

3 achterzakken

Elastische band aan de achterzijde voor een 
betere pasvorm.

Geborduurd logo

Reflectie details

Temperatuur:  -5º to 10º
Maximale bescherming

Geperste panelen

Windstopper Soft Shell

MATEN: S-XXXL

 Inner fleece “Warm” Plus

Windstopper panelen met 
glanzende afwerking

Premium Style · Maximale bescherming

€ 279,95
26

LERRO PS

Ref. 52325

Ref. 52326

Ref. 52323 Ref. 52324

WINDSTOPPER



MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

ALL AROUND 
The combination of comfort, breathability, elasticity and performance makes this jacket an all-around 
model. It provides additional protection in case of crash due to the innovative anti-abrasion fabric on the 
arms. 

Temperatuur:  4º to 16º
Lichtgewicht en bescherming

MATEN: S-XXXL

3 achterzakken

Vinyl logo

 Inner fleece “Honey”

Anti-schaafwond stof op
de armen

Windstopper Soft Shell

Reflectie details 

Elastische band aan de achterzijde voor een betere 
pasvorm

Premium Style · Lightweight and protection

€ 239,95

28

SEKUR PS

Ref.  52319 Ref.  52320

WINDSTOPPER
SOFT SHELL



MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

BESCHERMING TEGEN HET KOUDE WEER 

A Windstopper Soft Shell jacket with the Warm inner fleece that will help you on the hard and coldest win-
ter training days.  

3 achterzakken

Elastische band aan de achterzijde voor een 
betere pasvorm

Vinyl logo

Reflectie details

Temperatuur:  -5º to 10º
Maximale bescherming

Vynil achterzijde

Windstopper Soft Shell 

MATEN: S-XXXL

Inner fleece “Warm”

Sport · Maximale protectie

€ 229,95

30

NEGU

Ref. 52331Ref. 52329 Ref. 52330

WINDSTOPPER
SOFT SHELL





MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

VERSATILITY
Windstopper Soft Shell jacket with the lighter inner fleece “Soft”, ideal for days when the cold is not so 
extreme. 

3 achterzakken

Elastische band op de taille

Geborduurd logo

Reflectie detail

Temperatuur:  0º to 12º

Maximale protectie

Side Etxeondo Termika 
panelen

Windstopper Soft Shell 

MATEN S-XXXL

Dunner binnenwerk fleece “Soft”

Sport · Maximum protectie

€ 199,95

34

BIGUN

Ref. 52336Ref. 52334 Ref. 52335

Ref. 52337

WINDSTOPPER
SOFT SHELL

TERMIKA

Etxeondo
TERMIKA



MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

MULTI-PURPOSE
Comfort, adjustment and protection are the proper adjectives for this new and multi-purpose jacket with a 
classic and colored design.

3 achterzakken

Elastische band op de taille

Geborduurd logo

Reflectie details

Temperatuur:  0º to 12º
Maximale bescherming

Geprinte panelen

Windstopper Soft Shell 

MATEN: S-XXXL

Binnenwerk fleece “Soft”

Back panels made out 
of Etxeondo Comfort

Sport · Maximale bescherming

€ 169,95

36

ARTU

Ref. 52342Ref. 52340 Ref. 52341

WINDSTOPPEREtxeondo
COMFORT



MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

EXTREME COMPETITIE 

A high performance Windstopper kit (jersey-arm warmers) for days when the weather gets messy. It is the 
same kit used by the Team Giant-Alpecin  Pro riders in the coldest stages, with the exclusive Etxeondo 
design.

3 achterzakken

Elastische band op de taille

Geprint logo

Gaatjes voor
 waterafvoering

Temperatuur:  4º to 16º
Lichtgewicht en bescherming

Reflectie details

Windstopper Soft Shell

Flap op de achterzijde 
voor extra bescherming 

protection

MATEN: S-XXXL

Binnenwerk fleece “Soft”

Zacht binnenwerk 
bij de nek

Rits over de volle 
lengte

Arm warmer in 
Windstopper stof

Sport · Lichtgewicht en bescherming

€ 199,95

38

WS TEAM EDITION

Ref. 33453

Ref. 33451 Ref. 33452

WINDSTOPPER
SOFT SHELL



MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

LICHT
Maximum transpiration and lightness for a Windstopper jacket with a very sporty design.  

3 achterzakken

Elastische band op de taille

Temperatuur:  4º to 16º
Lichtgewicht en bescherming

Mouwen en achterpaneel 
in Etx Termika

Windstopper Soft Shell

MATEN: S-XXXL

Geborduurd logo

Reflectie 
details

Ritscover

Sport · Lichtgewicht en bescherming

€ 179,95

40

TEKNIKA

Ref. 52308Ref. 52306 Ref. 52307

WINDSTOPPER
SOFT SHELL

TERMIKA

Etxeondo
TERMIKA



MAN. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

SPORTY CUT
A very elastic long-sleeve jersey that provides great comfort and warm feeling in the spring and autumn 
days. 

3 achterzakken

Elastische band op de taille

Reflectie details

Temperatuur:  8º to 18º
Lichtgewicht en bescherming

Exclusief Etxeondo fleece
binnenwerk

MATEN: S-XXXL

Geborduurd logo

Sport · Lichtgewicht en bescherming

€ 129,95

42

EKI

Ref. 52313Ref. 52311 Ref. 52312

Etxeondo
COMFORT



MAN. Vests & Regen jackets. Najaar - Winter 2016/17

EFFICIENCY
The ideal accompaniment to enhance protection against cold at any time of the year.

Temperatuur:  4º to 20º
Lichtgewicht en bescherming

MATEN: S-XXXL

Geprinte logo’s

Dubbel deelbare rits

Reflectie details 

3 achterzakken

Gaatjes voor 
vochtafvoering

Elastische band op de taille

Sport · Lichtgewicht en bescherming

€ 159,95

44

WS TEAM EDITION

Ref. 58161 Ref. 58162 Ref. 58163

WINDSTOPPER
SOFT SHELL



MAN. Vests & Regen jackets. Najaar - Winter 2016/17

ULTRALICHT 

Protection against the wind and comfort are offered by this ultralight Windstopper Active Shell vest.

Temparatuur:  10º to 22º
Lichtgewicht en bescherming

MATEN: S-XXXL

Gedrukt logo

Dubbel deelbare rits

Mesh achterpaneel

Windstopper Active Shell 
Windstopper stofReflectie details

Elastische tailleband

Sport · Lichtgewicht en bescherming

€ 119,95

46

LIGERO

Ref. 58154 Ref. 58155 Ref. 58156

WINDSTOPPER
ACTIVE SHELL





MAN. Vests & Regen jackets. Najaar - Winter 2016/17

AERODYNAMISCH 

100% waterproof rain jacket with a very aerodynamic cut,  ideal for cyclists who do not want to stay home 
when the weather is bad.

Waterdicht: 100%

MATEN: S-XXXL

Geborduurd logo

Elastische band op de taille

Goretex stof

Waterdichte rits

Reflectie details

Flap voor bescherming 
aan de achterzijde

Heat sealed seams

€ 199,95

50

UR GORE TEX
PACKLITE SHELL

Ref. 55202

Sport · Waterdicht 100%



MAN. Vests & Regen jackets. Najaar - Winter 2016/17

ULTRALIGHT 

Its extreme lightweight fabric makes this raincoat the companion that you should never leave at home.

Waterproof: 65%

SIZES: S-XXXL

Elastische band op de taille

Ritssluiting over de volle lengte

Etxeondo Protect

Folding system with pocket

Reflectie detail

Mesh panelen aan 
de zijkant

€ 99,95

52

LASAI

Ref.  52601 Ref.  52602

Etxeondo
PROTECT

pRotEct

Sport · Waterproof 65%



VROUW. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

MATEN: XS-XXLCHAMOIS:
Angliru

Reflectie detail

Geborduurd logo

Naadloze bretels 

ANATOMISCH
Bib tights specifically designed for women to enjoy riding in the coldest conditions. 

Temperatuur: 0º to 12º

Elastische band voor 
een betere pasvorm

€ 179,95
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OLAIA Ref. 68101
TERMIKA

Etxeondo
TERMIKA



VROUW. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

MATEN: XS-XXLCHAMOIS:
Gaina

Reflectie details

Geprinte panelen

Naadloze bretels 

COMFORT
The softness and warmth offered by these bib tights will make you feel comfortable on your cycling routes. 

Temperatuur: 4º to 16º

Etxeondo Ketaren 
Light stof

€ 139,95
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BIKONA

Ref.  68261 Ref.  68211Ref.  68262 Ref.  68212

Etxeondo
KETAREN



VROUW. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

MATEN: XS-XXLCHAMOIS:
Gaina

Reflectie 
detail

Elastische tailleband

ELASTISCH
Very comfortable and elastic cycling pants for cool temperatures in two styles: long or ¾ length. 

Temperatuur: 4º to 16º

Etxeondo Ketaren 
lichte stof

Geborduurd logo

3/4

€ 109,95 € 99,95
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LAIN Etxeondo
KETAREN

Ref. 68057  3/4 Ref. 64257



VROUW. Broeken. Najaar - Winter 2016/17

MATEN: XS-XXLCHAMOIS:
Lorea

Achterzak met 
ritssluiting

Elastische band

VOOR WARMERE DAGEN EN INDOOR
Practical 3/4 knickers, comfy, light and very breathable, ideal for ciclo-indoor and outdoor in days with mild 
temperatures. 

Lycra Supplex stof

Geborduurd logo

€ 69,95
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LOA Etxeondo
KETAREN

Ref. 64059



VROUW. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

DESIGN EN COMFORT
Spectacular jacket with a very athletic design that provides maximum comfort and great protection against 
the wind on cold winter days. 

Temperaturen:  -5º to 10º
Maximale bescherming

MATEN: XS-XXL

3 achterzakken

Geborduurd logo

 Binnenwerk fleece “Warm”

Windstopper panelenmet 
glanzende afwerking

Windstopper Soft Shell

Geperste panelen

Reflectie detailsElastische band voor 
een betere pasvorm

Premium Style · Maximale bescherming

€ 259,95
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MARRA

Ref.  50125 Ref.  50126

WINDSTOPPER
SOFT SHELL





VROUW. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

PROTECTION AGAINST COLD WEATHER
A Windstopper Soft Shell jacket with the warm inner fleece that will help you on the hard and coldest 
winter training days. 

3 achterzakken

Elastische band voor een betere pasvorm

Vinyl logo

Reflectie details

Temperatuur:  -5º to 10º
Maximale bescherming

Windstopper Soft Shell 

MATEN: XS-XXL

Fleece “Warm” binnenwerk

Paneel in Etxeondo 
Termika stof

Sport · Maximale bescherming

€ 229,95
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NEGUA

Ref. 50156Ref. 50154 Ref. 50155

WINDSTOPPER
SOFT SHELL

TERMIKA

Etxeondo
TERMIKA



VROUW. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

VEELZIJDIG
Windstopper Soft Shell jacket with the lighter inner fleece “Soft”, ideal for days when the cold is not so 
extreme.

3 achterzakken

Elastische band op de taille

Geborduurd logo

Reflectie details 

Temperatuur:  0º to 12º
Maximale bescherming

Windstopper Soft Shell 

MATEN: XS-XXL

Dunner binnenwerk fleece 
“Soft”

Side Etxeondo Termika 
panelen

Sport · Maximale bescherming

€ 199,95
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BIGUNA

Ref. 50148Ref. 50146 Ref. 50147

WINDSTOPPER
SOFT SHELL

TERMIKA

Etxeondo
TERMIKA



VROUW. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

MULTI-PURPOSE
Comfort, adjustment and protection are the proper adjectives for this new and multi-purpose jacket with a 
classic and colored design.

3 separate rear 
pockets

Elastic band on the waist

Embroidered logo

Reflective details on 
the back

Clima range:  0º to 12º
Maximum protection

Printed panels

Windstopper Soft Shell 
membrane 

SIZESS: XS-XXL

Inner fleece “Soft”

Back panels made out 
of Etxeondo Comfort

Sport · Maximum protection

€ 169,95
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ARTUNA

Ref. 50161Ref. 50159 Ref. 50160

WINDSTOPPEREtxeondo
COMFORT



VROUW. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

EXTREME COMPETITION
A high performance Windstopper kit (jersey-arm warmers) for days when the weather gets messy. It is the 
same kit used by the Team LIV Plantur riders in the coldest stages, with the exclusive Etxeondo design.

Temperatuur:  4º to 16º
Lichtgewicht en bescherming

MATEN: XS-XXL

3 achterzakken

Elastische band voor een betere pasvorm

Geprinte logo’s

Gaatjes voor de water 
afdrijving

Reflectie details

Windstopper Soft Shell

Flap voor 
bescherming aan 

de acherzijde

Fleece “Soft” binnenwerk

Zachte stof in de nek

Ritssluiting over de 
volle lengte

Arm warmer in 
Windstopper stof

Sport · Lichtgewicht en bescherming

€ 199,95
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WS TEAM EDITION
WINDSTOPPER
SOFT SHELL

Ref. 30147



VROUW. Jackets. Najaar - Winter 2016/17

SPORTY CUT
Long sleeve jersey that provides great comfort and warm feeling in the spring and autumn days. 

3 achterzakken

Elastic band on the waist

Reflectie detail

Temperatuur:  8º to 18º
Lichtgewicht en bescherming

Exclusive Etxeondo 
fleece binnenwerk

MATEN: XS-XXL

Geborduurd logo

Geprinte panelen

Etxeondo Comfort stof

Sport · Lichtgewicht en bescherming

€ 129,95
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KINA

Ref. 50151 Ref. 50152

Etxeondo
COMFORT



VROUW. Vests & Regen jackets. Najaar - Winter 2016/17

EFFICIENT
The ideal accompaniment to enhance protection against cold at any time of the year. 

Clima range:  4º to 20º
Lightweight and protection

SIZES: XS-XXL

Geprinte logo's

Dubbel deelbare rits

Reflectie details 

3 achterzakken

Gaatjes voor 
vochtafvoering

Elastische band op de taille

Sport · Lichtgewicht en bescherming

€ 159,95
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WS TEAM EDITION WINDSTOPPER
SOFT SHELL

Ref. 57011



ACCESSORIES. Fall - Winter 2016/17

GELDITU
Base layer made in Meryl Nexten fabric with an extra Windstopper layer in the front. It goes well with any jacket 
or jersey for greater protection in cold conditions. The Windstopper front blocks the wind while the Meryl Nexten 
fabric dissipates moisture and controls body temperature.
The new look with the Etxeondo signature repeated across the front offers a modern and stylish look.  

BASE LAYER MEN’S BASE LAYER WOMEN’S

ILUNA
This long sleeve base layer is made with hollow fibre Etx Termika fabric which maintains body temperature 
under the coldest conditions. The technical nature of the fabric along with perfect body fit and flat seams offers 
incredible comfort. 

ITZALA
This long sleeve base layer is made with hollow fibre Etx Termika fabric which maintains body temperature under 
the coldest conditions. The technical nature of the fabric along with the perfect body fit and flat seams offer 
incredible comfort. 

LABUR
Mesh sleeveless base layer made with Etxeondo Smooth fabric, a mixture of  Polyamide and Polypropylene, 
giving the garment softness and freshness. The antibacterial qualities of the polypropylene eliminate odours 
caused by perspiration.
This garment has a small percentage of elastan for greater comfort and adaptability. Additionally, it is circularly 
woven eliminating seams. 

AIREA
Mesh sleeveless undershirt made with Etxeondo Smooth fabric, a mixture of Polyamide and Polypropylene,  
giving the garment softness and freshness. The antibacterial qualities of the polypropylene eliminate odours 
caused by perspiration.
This garment has a small percentage of elastan for greater comfort and adaptability. Additionally, it is circularly 
woven eliminating seams.

EPELA
High-tech unisex garment made with Thermocool fabric. This base layer is woven in a circular pattern, eliminating 
seams and achieving incredible elasticity and an optimal body fit. The hollow Thermocool fibres regulate 
temperature, maintaining inner heat.
Cosmetically, the contrast of the Etxeondo logo on the back and the grey lines stand out against the black colour 
stylizing the figure.

sleeveless
Ref: 22005

short sleeve

Ref: 21004

Size: 
S/M-L/XL   

Size: 
S/M-L/XL   

Size: 
S/M-L/XL   

Size: 
S/M-L/XL   

Size: 
S/M-L/XL   

Size: 
S/M-L/XL   
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WINDSTOPPER

ETX TERMIKA

THERMOCOOL

ETX SMOOTH

ETX SMOOTH

smooth

smooth

TERMIKA

ETX TERMIKA
TERMIKA

Ref: 23107

Ref: 23761

Ref: 23501

Ref: 23102

Ref: 22504

€ 99,95

€ 89,95

€ 69,95

€ 49,95

€ 89,95

€ 49,95



ACCESSORIES. Fall - Winter 2016/17

ARM WARMERS LEG WARMERS

GAUDE
Arm warmers made with Ketaren material. This fabric provides excellent elasticity and a very warm sensation. 
Ideal for colder temperatures.

EGON
Long leg sleeves made with Ketaren material. This fabric provides excellent elasticity and a very warm sensation. 
Ideal for colder temperatures.

LUZE
Long leg warmers with a great elasticity and optimum fit, that maintains body temperature. Very breathable and 
light.

MOTZ
Short leg warmers with a great elasticity and optimum fit, that maintain body temperature. Very breathable and 
light.

GOXO
Arm warmers with a great elasticity and optimum fit, that maintain body temperature. Very breathable and light.

Size: 
U  

Size: 
U  

Size: 
S/M-L/XL  

Size: 
S/M-L/XL  

Size: 
S/M-L/XL  
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ETX 
KETAREN

ETX 
KETAREN

Ref: 14280

Ref: 43561

Ref: 43555

Ref: 42570

Ref: 14290 Ref: 14291 Ref: 14292

kETAREN

kETAREN

€ 32,95

€ 29,95

€ 49,95

€ 35,95

€ 30,95



ACCESSORIES. Fall - Winter 2016/17

BOOTIESGLOVES

GARE
Windstopper gloves with an inner lining that provides extra warmth for the coldest days. The top Windstopper 
has an exclusive treatment that makes them more elastic. They have non-slip pattern on the palms for better 
grip.

ROAD
Windstopper booties for the coldest conditions. The sole is also made out of Windstopper for total protection 
against the wind and the cold. They have a rear zip slightly to one side to put them on easier.

MOUNTAIN
Windstopper booties for the coldest conditions They have a rear zip slightly to one side to put them on more 
easily. The sole is especially designed to adapt to Mountain Bike shoe studs.

SCALER
Booties which combines Windstopper material in the front and Etx Termica in the back. The Windstopper 
blocks the toes from getting cold, where the foot is most vulnerable.
The Etx Termika is located in the heel and the ankle for greater comfort.

TERMO
Etx Termika gloves, thin and extremely elastic for mid-range weather.
These comfortable and lightweight gloves work well as a first layer for other winter gloves in the coldest 
conditions.

ETXE
Thin, light and very elastic Etxeondo Comfort gloves. Thanks to a second extra layer made out of 
Windstopper, that are either worn or put inside the compartment on the back of the hands, this model is a 
very multi-functional glove for a very wide range of temperatures. This extra layer is divided into two parts 
so that the mobility of the fingers is very good to activate the brakes or gears.

ESKU
Windstopper gloves for use in cold temperatures. These gloves are light and have an elastic adjustment. 
Notable for the reflective logo on the back of the hand and a good grip thanks to the anti-slip pattern.
The index and middle fingers also have an anti-slip pattern for better shifting.

Size: 
S-XL

Size: 
S-XL

Size: 
S/M-L/XL 

Size: 
S/M-L/XL 

Size: 
S/M-L/XL 

Size: 
S-XL

Size: 
S-XL
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ETX TERMIKA
TERMIKA

WINDSTOPPER
ETX COMFORT

WINDSTOPPER
ETX TERMIKA

Ref: 18061 Ref: 41050

Ref: 41051

Ref: 41061

Ref: 18143

Ref: 18065coMfoRt

Ref: 18070

TERMIKA

WINDSTOPPER

WINDSTOPPER

WINDSTOPPER

WINDSTOPPER

€ 99,95

€ 69,95

€ 79,95

€ 39,95

€ 89,95

€ 89,95

€ 59,95



ACCESSORIES. Fall - Winter 2016/17

SOCKSBOOTIES

PUNTA WS
Windstopper half-boot that keeps toes protected from wind and cold. This toecap can be used independently 
or along with another full boot to obtain extra protection in the coldest conditions.

ENEF
Elastic and lightweight Lycra boots that protect against wind in mid-range temperatures. They are finished 
with an elastic strap with the Etxeondo logo for a perfect leg fit.

COVER SOCK
Socks especially designed for placement over the sport shoe in the form of a boot. The Etxeondo 
Microsystem Fresh fabric holds up well under laundering and the fabric recovers well. Like a traditional 
boot, it has two openings at the bottom to free the cleat from the pedal and the heel.

GELDI
Socks made with Etx Termika fabric with an extra light Windstopper layer in the front area to keep the foot 
warm in the coldest conditions.

GEHIO
A multiple panel sock made of Etx Termika for greater comfort and breathability. The sock is designed with 
different fillers in the different areas of the foot.

Size: 
U

Size: 
U

Size: 
S/M-L/XL 
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WINDSTOPPER

ETX ACTIVE

ETX
MICROSYSTEM 1.1

Ref: 41501

Ref: 40031

Ref: 40062

Ref: 44646

Ref: 44667Ref: 44665 Ref: 44666Ref: 40032

Ref: 40063

Ref: 40033

MICRO
SYSTEM 1.1

ETX TERMIKA
TERMIKAaCTIVE

WINDSTOPPER
ETX TERMIKA

TERMIKA

tallas/sizes S/M L/XL XXL

UK size 5,5-7,5 8,5-10,5 +11,5

US size 6-8,5 9-12 +12,5

UE size 39-42 43-46 +47

€ 39,95

€ 24,95

€ 24,95

€ 59,95

€ 18,95



ACCESSORIES. Fall - Winter 2016/17

CAPS

GELDI
An adjustable and light cap made with comfortable and warm Etx Termika fabric and Windstopper in the 
ears and forehead that keeps the head and ears warm on cold winter rides. The cap fits well under a helmet 
given that the fabric does not bulge at all.

UGARI
Good cap to be used after riding to stay warm. The Etxeondo signature stands out on the design of the cap 
providing a modern and impressive look.

SKULL CAP
An adjustable and light cap made with comfortable and warm Etx Termica fabric that keeps the head and 
ears warm on cold winter rides. The cap fits well under a helmet given that the fabric does not bulge at all.

UGARI 3 in 1
Good cap to be used after riding to stay warm. The Etxeondo signature stands out on the design of the cap 
providing a modern and impressive look.
This product is an exclusive “3 in 1.” It is a popular product among professionals for three reasons: it serves 
as a normal cap, can be used as a belt and also as a scarf.
Very useful on cold winter rides.

Size: 
U

Size: 
U

SOCKS

BAJU
Medium length socks up to the ankle. They have breathable panels and no inner seams. The Etxeondo 
Mycrosystem Fresh fabric holds up well under laundering and the fabric recovers well.

ALTU
Long calf socks made of Etxeondo Mycrosystem Fresh fabric. They have breathable panels and no inner 
seams. This fabric holds up well under laundering and the fabric recovers well.

ERDI
Medium length socks above the ankle. They have breathable panels and no inner seams. The Etxeondo 
Mycrosystem Fresh fabric holds up well under laundering and the fabric recovers well.

Size: 
U

Size: 
U
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ETX TERMIKA
TERMIKA

Ref: 13646

Ref: 16642

Ref: 17060

Ref: 15542

Ref: 16643

Ref: 15543

WOOL

WOOL

ETX
MICROSYSTEM 1.1

Ref: 44625

Ref: 44651 Ref: 44654

Ref: 44658Ref: 44657

MICRO
SYSTEM 1.1

MICRO
SYSTEM 1.1

Ref: 44626

Ref: 44652

Ref: 44655 Ref: 44649

Ref: 44653

Ref: 44656 Ref: 44650

ETX
MICROSYSTEM 1.1

Ref: 44645
MICRO

SYSTEM 1.1 Ref: 44644

ETX
MICROSYSTEM 1.1

tallas/sizes S/M L/XL XXL

UK size 5,5-7,5 8,5-10,5 +11,5

US size 6-8,5 9-12 +12,5

UE size 39-42 43-46 +47

WINDSTOPPER
ETX TERMIKA

TERMIKA

€ 16,95

€ 16,95

€ 14,95

€ 59,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 24,95



ACCESSORIES. Fall - Winter 2016/17

CAPS

HOOK
This light and breathable scarf is made of Etxeondo Carbon fabric. It serves to dry perspiration from the 
head, to keep it cool in the heat and to protect it from the wind.

KAPELU WS
Attractive cap with classic and elegant design made with Windstopper fabric that keeps the head warm on 
cold winter rides.
The cap fits well under a helmet and the visor is convenient on rainy days to protect the eyes from rain.

KAPELU 
Attractive cap with classic and elegant design. The cap fits well under a helmet and the visor is convenient 
on rainy days to protect the eyes from rain.

Size: 
M-L

Size: 
U

Size: 
U

notes

€ 25,95

€ 25,95

€ 15,95
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Ref: 13501

Ref: 13205

Ref: 13201

Ref: 13502

Ref: 13206

Ref: 13202

ETX CARBON
CARBON

WINDSTOPPER



notes



Etxeondo, Estampaciones Artesanas, S.A.
Polígono Laskibar 3

20271 Irura. Gipuzkoa
SPAIN

tfno.: 00 34 943 69 12 49
fax:   00 34 943 69 00 97

e-mail: mail@etxeondo.com

w etxeondo.com

Benelux distributeur:         onderdeel van Accell Nederland BV.


