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Zero Point Brochure 2014

feel it real.



Het merk

Zero Point bestaat sinds 2009 en heeft een sterke merknaam opgebouwd  in Europa door een combinatie van: 

het ontwikkelen van geavanceerde producten, een constante focus op kwaliteit,  interactie met de klant en het 

opbouwen van een sterke relatie met academici en professionals.

Compressiekousen zorgen voor opwaartse druk rondom het onderbeen, zodat de 

doorbloeding in het been gestimuleerd wordt.  

De Zero Point compressiekous is een speciaal geweven product, waarbij er een 

bepaalde druk ontstaat die geleidelijk afneemt vanaf de enkel tot aan de knie.

Zero Point compressiekousen zijn grondig getest en bewezen in de praktijk door

academici en professionals. Daarnaast worden de producten getest door het

Sport Institute van Finland. De meerderheid van de bevindingen, alsmede 

de grote tevredenheid van de gebruiker, maken Zero Point compressiekousen 

uniek.

Zero Point verwerkt in al haar compressiekousen een medische vorm van compressie. Dit is compressie die geleidelijk 

naar boven toe afneemt. De mate van elasticiteit en compressie zijn afgestemd op het doel. Zowel in beweging als

De kousen worden voorzien van geavanceerde materialen en doordachte details, met unieke functionaliteit, 

waardoor het gebruiksgemak enorm groot is. Zo bestaan de compressiekousen voor een groot deel uit Coolmax®

materiaal. Dit materiaal is speciaal ontwikkeld om vocht en zweet af te voeren en de gebruiker zo altijd een droog en 

comfortabel gevoel te kunnen geven.

Compressietechniek



Voordelen

Door het dragen van compressiekousen wordt de doorbloeding geactiveerd en verbetert de stofwisseling. Hierdoor

krijgt men meer energie en verbetert het prestatievermogen.

Compressie biedt ondersteuning. Het vermindert daarmee de kans op letsel en spierpijn.

Compressiekousen vangen trillingen op tijdens het bewegen, dit voorkomt vermoeidheid.

De kousen blijven altijd comfortabel en droog aanvoelen, zowel tijdens als na de inspanning.

Het dragen van compressiekousen bevordert het herstel na inspanningen. 

•

•
•
•
•

De voordelen van Zero Point
compressiekousen blijven niet beperkt

tot één sport, maar gelden voor
alle sportdisciplines 

•

De Zero Point producten zijn in verschillende compressiesterktes verkrijgbaar.•

Vermindert de kans op sportblessures als krampen, shin splints en enkel- en achilles problemen. 



Assortiment

Compression Performance Calf Sleeves 

Compressiesterkte 20-30 mm  Hg (hard)

Bruikbaar in meerdere sportdisciplines

Eenvoudig aan te trekken en te dragen 

De naadloze structuur en speciale weeftechniek 

verzekeren een unieke look & feel

Compression Performance Ankle Socks  

Compressiesterkte 20-22 mm Hg (medium/hard)

Ontworpen om meer dan 30 voetspieren te intensiveren

die het onderbeen ondersteunen

wordt in de gehele voet gevoeld 

De voet wordt beschermd tegen wrijving (blaren)

Compression Hybrid Silver

Compressiesterkte 15-20 mm Hg (medium)

Een graad lagere compressie dan de Intense Socks

Geoptimaliseerd voor langdurig gebruik

Technische kenmerken zorgen voor multifunctioneel gebruik

X-static ® zilveren vezel technologie, antimicrobiële

thermoregulatie, anti-geur

Intense Compression Socks

Compressiesterkte 20-30 mm Hg (hard)

Geoptimaliseerd voor langdurig gebruik

Technische kenmerken zorgen voor multifunctioneel gebruik

Wetenschappelijk bewezen werking

Speciaal ontwikkeld voor internsieve training

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gestroomlijnde pasvorm

Vocht afvoer

Gestroomlijnde voet

Zachte & sterke hiel

Anatomische pasvorm

Zachter en sterkter 
materiaal rond de tenen

Gestroomlijnde pasvorm

Zachter en sterkter 
materiaal rond de hiel

Zachter en sterkter 
materiaal rond de tenen

Anatomische pasvorm

Extra beschermd gebied

Extra beschermde pads

Gestroomlijnde pasvorm

Comfortabele pasvorm & �exibele band

Gestroomlijnde pasvorm

Anatomische pasvorm

Zachter en sterkter materiaal rond de tenen

Zachte & sterke hiel

Vocht afvoer

Comfortabele pasvorm & �exibele band

Gestroomlijnde voet

Vocht afvoer

Extra beschermd gebied

Extra beschermd gebied

Comfortabele pasvorm & �exibele band



Productkeuze

Kies het beste product dat bij jou past op basis van de mate van compressie:

Medium  Geschikt voor langdurig gebruik: tijdens werk, herstel of vrije tijd.

Medium / Hard  Ideaal voor gebruik tijdens sport en ontspanning.

Hard  Ideaal voor gebruik tijdens sport en herstel, voor behandeling van 

  blessures en preventie van blessures als achilles problemen, 

 shin splints of kramp.

20-30mmHg

20-22mmHg

15-20mmHg

  

Alledaags gebruik Topsporter

Langdurig gebruik Kortstondig gebruik

Regelmatig gebruik Incidenteel gebruik

Compression
Intense Socks 

Compression 
Hybrid Silver Socks 

Compression
Performance  
Ankle Socks 

Compression 
Performance  
Calf Sleeves 



Maatkeuze

Wanneer compressiekousen gebruiken?

Het hart pompt bloed door het lichaam. Wanneer dit mechanisme overbelast of verstoord is, kunnen de benen 

zwaar en opgezwollen aanvoelen. Compressiekousen zorgt voor een vermindering van het vermoeide gevoel, 

vermindert de zwelling en bevordert de bloedcirculatie. Daarnaast voorkomt het veranderingen in de aderen. 

Bij zittend werk kan vochtophoping in de benen ontstaan. Ook tijdens lange reizen in een statische postitie houdt 

het lichaam vocht vast. Dit hoopt zich op in de benen. Voorbeelden hiervan zijn een lange vliegreis, treinreis 

of autorit. Ook voor degenen, die veel zitten of staan  in hun vrije tijd, kunnen compressiekousen dragen 

om de bloedcirculatie te helpen verbeteren en het vermoeide gevoel in de benen te voorkomen.

De compressie activeert de spieren, brengt de stofwisseling op gang en vermindert het risico op letsel.

Draag de kousen nog max. 2 uur na de inspanning voor een sneller herstel door de verhoogde stofwisseling.  

Bij het bepalen van de juiste maat kous of sok zijn drie aspecten belangrijk: kuitomtrek, schoenmaat en enkelomtrek.

Kuitomtrek
Bij het bepalen van de juiste kous of calf is het raadzaam de omtrek van de kuit te meten. De omtrek van de kuit wordt  

gemeten op het breedste punt van het onderbeen.

Schoenmaat
Bij de keuze voor een compressiekous of -sok ga je uit van de schoenmaat. Het product moet immers goed aansluiten 

op de voet. De gehele voet moet bedekt worden met het speciaal geweven materiaal, waarbij tenen en hiel bedekt

worden met een zacht, elastisch weefpatroon. Dit zorgt ervoor dat de kousen en sokken geschikt zijn voor iedere voet.

Enkelomtrek
Bij het kiezen van de compressiekous of -sok is ook de 

enkelomtrek van belang. Kies voor een product dat past op basis 

van de enkelomtrek om zwellingen rond de enkel te voorkomen. 

Instructies

Dragen van compressiekousen voor een inspanning

Dragen van compressiekousen tijdens een inspanning

Dragen van compressiekousen na een inspanning

Zorgt voor meer stabiliteit, vermindert spanning, geeft comfort en hierdoor verbeteren prestaties.



Maattabel

  Calf Sleeves      Ankle Socks       Compression Socks

  Maat Kuitomtrek                Schoemaat            Maat Schoenmaat Enkelomtrek Kuitomtrek 

 (Centimeter)      (Centimeter) (Centimeter) (Centimeter)

  S 28 - 33         35 - 37,5            W1  35 - 37   17 - 20  28 - 34  

  M 33 - 37         38 - 40,5            W2  38 - 40   20 - 23  32 - 37

  L 37 - 42         41 - 43,5            W3  40 - 42  23 - 26  37 - 43

  XL 42 - 47         44 - 47,5            M1  39 - 41  20 - 22  33 - 37

                M2  42 - 44  23 - 25  37 - 42

                   M3  45 - 47   25 - 27  41 - 46
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