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de charme van het welzijn
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wijzigen zonder hier vooraf bericht van te hoeven geven.
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SOLIDEA by Calzificio PINELLI, leidend bedrijf 
in de productie van kousen en panties met 
graduele compressie, wijdt deze catalogus 
aan alle vrouwen van de  wereld.
SOLIDEA, acroniem van zonnig idee, een 
referentie voor de aarde, motor van leven, 
welzijn, energie waardoor ons bestaan wordt 
beïnvloed.
De inspiratie die Enzo Pinelli heeft gekregen 
terwijl hij aan de gezondheid en het welzijn 
van de vrouw en in het bijzonder die van haar 
benen dacht. 

Vandaag de dag blijft men geconcentreerd op 
de navolging van een steeds nieuw en dus 
steeds grillig model, SOLIDEA, integendeel, 
wil een tijdloze mode interpreteren, 
geïnspireerd op het welzijn van de benen, die 
de belangrijkste criteria in zich opneemt voor 
preventie om tot therapeutische behandeling 
te komen met optimale oplossingen die 
worden ontwikkeld, getest en geproduceerd 
met vol respect voor de gezondheid van de 
vrouw. Daarom heeft SOLIDEA de vrouw 
getoond hoe haar benen te bekleden met 
meer fascinatie en een steeds hoger welzijn.

SOLIDEA by Calzificio PINELLI is volledig 
gecontroleerd door de gelijkduidende familie 
die de strategieën ervan bepaald voor een 
voortdurende en constante expansie. Heden, 
met haar doeltreffende klantenservice en het 
fijnmazig netwerk van vertegenwoordigers 
en handelspartners is zij in meer dan 70 
landen van de wereld en in meer dan 15.000 
verkooppunten in Europa aanwezig, altijd in 
het teken van een onvergelijkbare kwaliteit.

Gewijd aan 
de fascinatie 
en het 
welzijn 
van alle 
vrouwen van 
de wereld
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• Naomi     30 - 70 - 100 - 140
• Wonder Model    30 - 70          - 140 opaque
• Selene           70 opaque  
• Venere    30 - 70 - 100 - 140  
• Venere Open toe        70           - 140
• Magic     30 - 70          - 140  - 50 opaque
• Night Wellness           70 opaque
• Red Wellness           70 opaque - 140 opaque
• Red Wellness           70 leggings    

• Fashion           70
• Marilyn               30 -  70  - 140  -  70 opaque
• Vanity                 30 -  70             - 70 opaque
• Personality           70  - 140
• Miss Relax           70  - 100
• RelaxUnisex               70  - 140  - 140 open toe   
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• Magic Maman            70
• Panty Maman 

• Wonder Model Maman              70  - 140  -  140 opaque 
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MICROMASSAGE MAGIC: 
• Panty Silhouette 
• Panty 
• Fitness 
• Wendy maxi

SILVER WAVE: 
• Short 
• Fresh 
• Strong 
• Corsaro 
• Long 
• Abdominal Band 
• Slimming Sleeves 
• High Waist Short 
• Top

47/64

• Wonder Model  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Marilyn  Ccl 1  -  Ccl 2  -  Ccl 3 
• Catherine  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Monocollant  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Dynamic  Ccl 1 
• Relax Unisex  Ccl 1  -  Ccl 2  -  Ccl 3
• Arm Care      Ccl 1  -  Ccl 2
• Medical Gauntlet  Armband  Ccl 1 - Ccl 2
 

• Micromassage Gauntlet                   Ccl 2 
• No-Embol 
• Anti-Trombo
• Monocollant Anti-Thrombo   Ccl 1
• Medical Anti-Embolism Stocking AG
• Medical Anti-Embolism Knee-High AD
• Wendy Midi 
• Bodylipo

65/68

SILVER SUPPORT: 
• Polsiera 
• Gomitiera 

• Ginocchiera 
• Cavigliera

69/72

SOLIDEA ACTIVE: 
• Power unisex 
• Speedy unisex     

• Energy unisex
• Solidea Leg

73/75

• Panty Effect 
• Panty Contour

• Panty Plus

RED WAVE: 
• Bermuda
• Micromassage Armbands

De SOLIDEA producten zijn gecertificeerd als medische hulpmiddelen van klasse I.

preventieve lijn

zwangerschap lijn

solidea therapeutic

orthopedische lijn

sport lijn

solidea man

INDEX

cellulitis control

De barcode voor elk artikel verwijst naar maat 1-S van de aangegeven kleur.
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Naomi 30 sheer cod. 013130   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Naomi 70 sheer cod. 013170

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

Panty 30 den, glanzend, met glad breisel. De elegantie van het hoog uitgesneden slipbroekje met modellerende en 
omsluitende werking is gecombineerd met de doeltreffendheid van de graduele compressie, die het welzijn van de 
benen benadrukt. Een zacht anatomisch zooltje, absoluut onzichtbaar wanneer de panty is aangetrokken, biedt een 
soepele basis voor de voet. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Panty 70 den, met glad breisel, uitzonderlijk glanzend, garandeert welzijn, waarbij charme en elegantie worden 
benadrukt. Het geraffineerde hoog uitgesneden slipbroekje modelleert het figuur en drukt de buik plat. De graduele 
compressie biedt ontspanning voor de benen, die de hele dag fris en uitgerust blijven. Een zacht anatomisch zooltje, 
absoluut onzichtbaar wanneer de panty is aangetrokken, biedt een soepele basis voor de voet. Hygiënisch katoenen 
kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie. 

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
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Naomi  100 sheer  cod. 0131A0   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Naomi 140 sheer cod. 0131A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

Uitzonderlijke panty 100 den, glanzend, met glad breisel. De charme van een geraffineerd modellerend slipbroekje 
en de doeltreffendheid van de graduele compressie in één panty, die zal verbazen om het onbeschrijfelijke gevoel 
van welzijn. Een streling van soepele zijde over de benen en een fijne onverwachte soepelheid onder de voet, 
vanwege een zachte steunbasis, alleen daar waar het echt nodig is. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. 
Met Sanitized® hygiëne-functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Revolutionaire panty 140 den met glad breisel, uitzonderlijk glanzend, soepel en comfortabel. De charme en elegantie 
worden benadrukt, waarbij een waardige steun wordt aangeboden aan vermoeide en zware benen. Het verleidende, 
hoog uitgesneden en geborduurde slipbroekje, modelleert het figuur en drukt de buik plat. De graduele compressie 
helpt de bloedcirculatie waardoor het erger worden van problemen die met veneuze insufficiëntie samenhangen, 
wordt vermeden. Een zacht anatomisch zooltje, absoluut onzichtbaar wanneer de panty is aangetrokken, biedt een 
soepele basis voor de voet. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
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Wonder Model 30 sheer cod. 023030 

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM04
Fumo

SM09
Nero

Wonder Model 70 sheer cod. 031770   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

Panty 30 den, glanzend en elegant, met glad breisel. Het anatomische high-tech slipbroekje maakt het figuur 
slanker, drukt de buik plat en modelleert de heupen. De graduele compressie benadrukt het welzijn van de benen en 
garandeert een eenvoudige elegantie. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Panty 70 den, glanzend en elegant, met glad breisel. Het anatomische high-tech slipbroekje maakt het figuur slanker, 
drukt de buik plat en modelleert de heupen. De graduele compressie verbetert de circulatie en biedt ontspanning 
voor de benen. Hygiënisch katoenen kruisje, soepele naden en zacht zooltje. Met Sanitized® hygiëne-functie.



7

Wonder Model 140 opaque cod. 0313A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM24
Camel

X024
Rubino

X034
Granata

X021
Melanzana

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Selene 70 opaque cod. 023470   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X034
Granata

SMC2
Bordeaux

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen

Dekkende graduele compressiepanty, 140 den, vervaardigd uit speciale bacteriostatische draadweefsels. Het 
speciale anatomische slipbroekje maakt het figuur slanker, drukt de buik plat en verfijnt het silhouet. De graduele 
compressie biedt ontspanning voor de benen, die de hele dag fris en uitgerust blijven. In reliëf een zacht anatomisch 
zooltje, voor een soepele steunbasis voor de voet. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden.

Graduele compressiepanty 70 den, dekkend. De eenvoudige elegantie van een uitzonderlijk soepele en comfortabele 
dekkende panty gecombineerd met het welzijn van de graduele compressie voor altijd tonische en uitgeruste benen. 
Een zacht antistress zooltje garandeert absolute comfort voor de voet. Verrijkt met speciale Aloe Vera behandeling 
met een tonificerend en regenererend effect. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden.
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Venere 30 sheer cod. 016930   

SM37
Miele

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Venere 70 sheer cod. 016970

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM00 
Bianco

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen

Panty 30 den, zonder slipdeel, met glad breisel. De eenvoudige elegantie van een soepele en glanzende panty 
is gecombineerd met het welzijn van een graduele compressie. Het soepele elastiek tekent de taille niet af, met 
hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie. 

Panty 70 den, zonder slipdeel, met glad breisel. Garandeert welzijn waarbij charme en elegantie worden benadrukt. De 
graduele compressie biedt ontspanning voor de benen en voorkomt problemen die met veneuze stase samenhangen. 
Het soepele elastiek tekent de taille niet af, met zacht antistress zooltje. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. 
Met Sanitized® hygiëne-functie.
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Venere 100 sheer cod. 0169A0   

SM09 Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Venere 140 sheer cod. 0169A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM38
Cipria

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen

Panty 100 den, zonder slipdeel, met glad breisel. Geeft de benen welzijn, waarbij charme en elegantie worden 
benadrukt. De graduele compressie voorkomt problemen die met veneuze stase samenhangen en biedt ontspanning 
voor de benen. Het soepele elastiek tekent de taille niet af, met zacht antistress zooltje. Hygiënisch katoenen kruisje 
en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Panty 140 den, zonder slipdeel, met glad breisel. Uitzonderlijk glanzend, soepel en comfortabel. Biedt een waardige 
steun aan vermoeide en zware benen, waarbij charme en elegantie worden benadrukt. De graduele compressie helpt 
de bloedcirculatie waardoor het erger worden van problemen die met veneuze insufficiëntie samenhangen, wordt 
voorkomen. Het soepele elastiek tekent de taille niet af, met zacht antistress zooltje voor een soepele steunbasis. 
Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie. 
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Venere 70 Open toe cod. 048070

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

Venere 140 Open toe cod. 0480A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM37
Miele

SM38
Cipria

SM09 Nero

SM09 Nero

SM09
Nero

SM24
Camel

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

slipper

slipper
70 den Panty met open punt met slipper ideaal voor de zomer. De open punt is vervaardigd met een vernieuwende 
technologie die een perfecte draagbaarheid mogelijk maakt, waarbij de panty perfect blijft zitten. De open punt 
garandeert een verhoogde frisheid en een prettig welzijn aan de voeten en de benen ook in de heetste maanden 
waardoor het gebruik van de kousen comfortabeler wordt. Bijzonder aangewezen voor de personen die een verhoogde 
gevoeligheid of een misvorming aan de tenen hebben. De graduele compressie 12/15 mmHg geeft verlichting aan de 
benen en voorkomt op een doeltreffende wijze de problemen die voortkomen uit de veneuze stase. Met zacht elastiek 
waardoor de taille niet wordt afgetekend en hygiënisch katoenen kruisje. Met Sanitized® hygiëne-functie.

140 den Panty met open punt type slipper ideaal voor de zomer. De open punt is vervaardigd met een vernieuwende 
technologie die een perfecte draagbaarheid mogelijk maakt, waarbij de panty perfect blijft zitten. De open punt garandeert 
een verhoogde frisheid en een prettig welzijn aan de voeten en de benen ook in de heetste maanden waardoor het 
gebruik van de kousen comfortabeler wordt. Bijzonder aangewezen voor de personen die een verhoogde gevoeligheid 
of een misvorming aan de tenen hebben. De graduele compressie 18/21 mmHg helpt de bloedcirculatie waardoor het 
verslechteren van de problemen die voortkomen uit de veneuze stase vermijdt. Met zacht elastiek waardoor de taille 
niet wordt afgetekend en hygiënisch katoenen kruisje. Met Sanitized® hygiëne-functie. 
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Magic 30 sheer cod. 012730

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM09
Nero

Magic 70 sheer cod. 012770

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen

Panty 30 den, met glad breisel, uitzonderlijk glanzend, soepel en comfortabel. Het revolutionaire, gepatenteerde 
en klinische geteste slipbroekje voorkomt en bestrijdt doeltreffend de cellulitis, door de micromassage van het 
driedimensionale reliëf. De graduele compressie garandeert het welzijn van de benen, waarbij charme en elegantie 
worden benadrukt. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Panty 70 den, met glad breisel, uitzonderlijk glanzend, soepel en comfortabel. Garandeert welzijn, waarbij charme en 
elegantie worden benadrukt. Het revolutionaire, gepatenteerde en klinische geteste slipbroekje voorkomt en bestrijdt 
doeltreffend de cellulitis, door de micromassage van het driedimensionale reliëf. De graduele compressie geeft 
ontspanning voor de benen, en voorkomt problemen die met veneuze stase samenhangen. Hygiënisch katoenen 
kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie. 
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Magic 140 sheer cod. 0127A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Magic 50 opaque cod. 012750   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SMC9 Nero

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
Panty 140 den, met glad breisel, uitzonderlijk glanzend, soepel en comfortabel. De charme en elegantie worden benadrukt, 
waarbij een waardige steun aan vermoeide en zware benen wordt aangeboden. Het revolutionaire, gepatenteerde 
en klinische geteste slipbroekje voorkomt en bestrijdt doeltreffend de cellulitis, door de micromassage van het 
driedimensionale reliëf. De graduele compressie helpt de bloedcirculatie waardoor het erger worden van problemen die 
met veneuze insufficiëntie samenhangen, wordt voorkomen. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® 
hygiëne-functie.

Eenvoudigweg anders dan de gewone dekkende panty. MICROMASSAGE MAGIC 50 den omringt met de glanzende 
soepelheid van de microvezel en  helpt om de benen in vorm te houden. Het revolutionaire, gepatenteerde en klinische 
geteste slipbroekje voorkomt en bestrijdt doeltreffend de cellulitis, door de micromassage van het driedimensionale 
reliëf. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie. 
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FIR

BRENGT
SCHOONHEID!
De stay-up kousen die zorg
dragen voor je benen
terwijl jij slaapt.

NIGHT WELLNESS

Steeds op zoek naar innovatie, heeft 
SOLIDEA een nieuwe technologie ontwikkeld 
waarbij het weefsel van kousen draden bevat 
met infrarode stralen. Samen met de graduele 
compressie, stimuleren deze de circulatie, 
bestrijden ze cellulitis* en tonificeren ze de 
benen met een buitengewoon afslankend 
effect. De soepele stay-up draagband
bevat een speciale anti-allergische elastomeer 
van de laatste generatie, die goed op de 
huid te verdragen is. Dit zorgt voor het 
goed ophouden van de kousen en biedt een 
ontspannende rust. Ze zijn gemakkelijk aan te 
trekken, zacht en comfortabel, in romantisch 
roze of mysterieus zwart. Geef je over aan 
je schoonheidsslaap, en word wakker met de 
benen van je dromen.
* onvolkomenheden van de huid

DE NACHT
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Night Wellness 70 opaque cod. 050470  

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

W032
Rosa

SMC9
Nero

New

FIR

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X024
Rubino

X031
Mosto

X032
Pavone

X033
Blu China

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X036 
Forest

Red Wellness 70 opaque cod. 079970

SMC9 Nero

FIR

SMC9 Nero

Patent aangevraagd voor de 
elastische rand.

70 den dekkende panty uit fluweelzacht microvezel, met graduele compressie 12/15 mmHg, die de veneuze terugkeer 
bevordert en insufficiëntie ervan voorkomt. Met garen dat een minerale additief bevat dat, gestimuleerd door de 
natuurlijke thermische energie van het lichaam, deze omzet in infrarode FIR stralen (Far Infrared Rays) en deze energie 
opnieuw op het huidweefsel afgeeft, met een aangenaam thermoregulerend effect. Deze werking, samen met de 
graduele compressie, helpt cellulitis te verminderen en de microcirculatie te verbeteren. Verrijkt met Sanitized® hygiëne-
functie. Om de esthetische effecten van dit garen te bereiken is het aangeraden om Red Wellness 70 den dagelijks 
minstens 8 uur per dag te dragen. 

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

Kousen met graduele compressie 12/15 mmHg, met infrarode stralen, speciaal uitgedacht om tijdens de nachtrust te 
worden gedragen. Voorzien van een hold-uprand met siliconen elastomeer van de laatste generatie, dat verdraagzamer 
is dan de traditionele siliconen. De graduele compressie versterkt de fysiologische vermindering van de beenomtrek 
tijdens de slaap. Vervaardigd uit garen dat een mineraal additief bevat dat, gestimuleerd door de natuurlijke thermische 
energie van het lichaam, deze energie omzet in FIR infrarode stralen en deze opnieuw op het huidweefsel afgeeft met 
een prettig  thermoregulerend effect. Deze werking, samen met de graduele compressie, helpt de huid te tonificeren en 
deze glad en zijdeachtig te behouden. Verrijkt met hygiënischeSanitized® functie. Wanneer deze leuke kousen constant 
worden gedragen, kun je ‘s ochtends in geweldige vorm met dunnere benen opstaan. 

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

punta aperta



15

Red Wellness 70 leggings cod. 048570

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR

SMC0
Bianco

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Red Wellness 140 opaque cod. 0799A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR
X031
Mosto

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X031
Mosto

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X035
Londra

X030
Blu Navy

Ondoorzichtige 70 den leggings uit fluweelzacht microvezel, met zacht elastiek bij de enkel met graduele compressie 
12/15 mmHg, die de veneuze terugkeer bevordert en insufficiëntie ervan voorkomt. Vervaardigd uit garen dat een 
minerale additief bevat dat, gestimuleerd door de natuurlijke thermische energie van het lichaam, deze omzet in 
infrarode FIR stralen (Far Infrared Rays) en deze energie opnieuw op het huidweefsel afgeeft, met een aangenaam 
thermoregulerend effect. Deze werking, samen met de graduele compressie, helpt cellulitis te verminderen en de 
microcirculatie te verbeteren. Verrijkt met Sanitized® hygiëne-functie. Om de esthetische effecten van dit garen te 
bereiken is het aangeraden om Red Wellness 70 leggings dagelijks minstens 8 uur per dag te dragen. 

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

140 den dekkende panty uit fluweelzacht microvezel, met graduele compressie 18/21 mmHg die de veneuze terugkeer 
bij circulatie-insufficiëntie bevorderd. Vervaardigd uit garen dat een minerale additief bevat dat, gestimuleerd door 
de natuurlijke thermische energie van het lichaam, deze omzet in infrarode FIR stralen (Far Infrared Rays) en deze 
energie opnieuw op het huidweefsel afgeeft, met een aangenaam thermoregulerend effect. Deze werking, samen met 
de graduele compressie, helpt cellulitis te verminderen en de microcirculatie te verbeteren. Verrijkt met Sanitized® 
hygiëne-functie. Om de esthetische effecten van dit garen te bereiken is het aangeraden om Red Wellness 140 den 
dagelijks minstens 8 uur per dag te dragen. 

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen



1     2     3      4           4XL 
S    M    ML    L            XL

X010
Antracite

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Margot Lace 70 cod. 051570

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

Karen Lace 70 cod. 051470

SMC9
Nero

16

SM22 
Champagne

SMC9
Nero

X036 
Forest

X010
Antracite

X037
Blu

New

New

Kanten panty met graduele compressie. Het exclusieve design benadrukt sensualiteit en charme voor een weelderig 
en luxueus effect, te combineren met een wat ingetogenere stijl en om een garderobe van hoge klasse te bereiken. 
De preventieve werking van de graduele compressie 10/15 mmHg bestrijdt het zware gevoel en het opzwellen van de 
benen en gaat de veneuze insufficiëntie tegen zonder dat het geraffineerde aanzicht en de onvergelijkbaar esthetica van 
het kanten breisel wordt verstoord. Met hygiënische Sanitized® functie.

Kanten panty met graduele compressie. Het exclusieve design benadrukt sensualiteit en charme voor een weelderig 
en luxueus effect, te combineren met een wat ingetogenere stijl en om een garderobe van hoge klasse te bereiken. 
De preventieve werking van de graduele compressie 10/15 mmHg bestrijdt het zware gevoel en het opzwellen van de 
benen en gaat de veneuze insufficiëntie tegen zonder dat het geraffineerde aanzicht en de onvergelijkbaar esthetica van 
het kanten breisel wordt verstoord. Met hygiënische Sanitized® functie.

Maten

Maten

Kleuren

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen
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1     2     3      4           4XL 
S    M    ML    L            XL

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Rachel Lace 70 cod. 049870

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

Savannah Lace 70 cod. 051670

X010
Antracite

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X010
Antracite

SMC6
Moka

SMC9
Nero

New
Kanten panty met graduele compressie. Het exclusieve design benadrukt sensualiteit en charme voor een weelderig 
en luxueus effect, te combineren met een wat ingetogenere stijl en om een garderobe van hoge klasse te bereiken. 
De preventieve werking van de graduele compressie 10/15 mmHg bestrijdt het zware gevoel en het opzwellen van de 
benen en gaat de veneuze insufficiëntie tegen zonder dat het geraffineerde aanzicht en de onvergelijkbaar esthetica van 
het kanten breisel wordt verstoord. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Kanten panty met graduele compressie. Het exclusieve design benadrukt sensualiteit en charme voor een weelderig 
en luxueus effect, te combineren met een wat ingetogenere stijl en om een garderobe van hoge klasse te bereiken. 
De preventieve werking van de graduele compressie 10/15 mmHg bestrijdt het zware gevoel en het opzwellen van de 
benen en gaat de veneuze insufficiëntie tegen zonder dat het geraffineerde aanzicht en de onvergelijkbaar esthetica van 
het kanten breisel wordt verstoord. Met hygiënische Sanitized® functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren
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1     2     3      4           4XL  
S    M    ML    L            XL

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

Chantal Lace 70 cod. 050070

SM22
Champagne

SMC9 Nero

Miriam Lace 70 cod. 050170

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

SMC9
Nero

Maten

gesloten teen

gesloten teen

Kanten panty met graduele compressie. Het exclusieve design benadrukt sensualiteit en charme voor een weelderig 
en luxueus effect, te combineren met een wat ingetogenere stijl en om een garderobe van hoge klasse te bereiken. 
De preventieve werking van de graduele compressie 10/15 mmHg bestrijdt het zware gevoel en het opzwellen van de 
benen en gaat de veneuze insufficiëntie tegen zonder dat het geraffineerde aanzicht en de onvergelijkbaar esthetica van 
het kanten breisel wordt verstoord. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Kanten panty met graduele compressie. Het exclusieve design benadrukt sensualiteit en charme voor een weelderig 
en luxueus effect, te combineren met een wat ingetogenere stijl en om een garderobe van hoge klasse te bereiken. 
De preventieve werking van de graduele compressie 10/15 mmHg bestrijdt het zware gevoel en het opzwellen van de 
benen en gaat de veneuze insufficiëntie tegen zonder dat het geraffineerde aanzicht en de onvergelijkbaar esthetica van 
het kanten breisel wordt verstoord. Met Sanitized® hygiëne-functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Kleuren

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen
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Marlene pois 70 cod. 049570

SMC6
Moka

SMC9
Nero

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

X031
Mosto

X036 
Forest

SMC9
Nero

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

SM37
Miele

Rossella 70 sheer cod. 049970

SMC9 Nero

SM09 Nero

Rustgevende, ondoorzichtige 70 den panty uit zacht microvezel met dot motief. Garandeert altijd uitgeruste benen die 
in vorm zijn dankzij de preventieve werking van de graduele compressie 12/15 mmHg. Een nieuw onweerstaanbaar 
Solidea aanbod om de eigen stijl een originele draai te geven, waarbij men met de mode mee blijft gaan, zonder de 
gezondheid en het welzijn van de benen te verwaarlozen. Met Sanitized® hygiëne-functie. 

gesloten teen

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Panty 70 den met graduele compressie, uitzonderlijk doorzichtig, gekenmerkt door een geraffineerd dot motief in 
druppelvorm als contrast, uniform over het hele been verdeeld. Een sjieke nieuwigheid waardoor karakter en stijl 
wordt uitgedrukt, een sierlijk patroon en geschikt voor alle omstandigheden waarbij men de nadruk op de benen met 
elegante discretie wil laten komen. De graduele compressie 12/15 mmHg gaat veneuze insufficiëntie tegen en geeft 
bij elke stap welzijn en comfort. Met Sanitized® hygiëne-functie. 

gesloten teen

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren



20

Egypt 70 cod. 039970

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Labyrinth 70 cod. 040070   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Het elegante jacquardtricotmotief maakt van deze panty een klassieke panty, geschikt voor alle gelegenheden, met 
daarnaast het voordeel van de graduele compressie voor een doeltreffende preventieve werking. Deze panty uit 
zacht microvezel is een accessoire die niet mag mankeren in de garderobe van de vrouw die niet onopgemerkt wil 
blijven. Garandeert benen die altijd  uitgerust en in vorm zijn dankzij de preventieve aktie van de graduele compressie 
12/15 mmHg. Een nieuw onweerstaanbaar voorstel van SOLIDEA om de eigen stijl met een vleugje originaliteit te 
personaliseren, waarbij  met de tijd wordt meegegaan, zonder de gezondheid en het welzijn van de benen te 
verwaarlozen. Met Sanitized® hygiëne-functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Dit is een panty uit zacht microvezel, 70 den, dekkend met een origineel tricotmotief dat aan een doolhof doet 
denken. Ideaal voor in de winter, te combineren met zowel het meest geestige als met het meest sobere uiterlijk, 
in een aantrekkelijk aanbod van modekleuren. Garandeert benen die altijd  uitgerust en in vorm zijn dankzij de 
preventieve werking van de graduele compressie 12/15 mmHg. Een nieuw onweerstaanbaar voorstel van SOLIDEA 
om de eigen stijl met een vleugje originaliteit te personaliseren, waarbij  met de tijd wordt meegegaan, zonder de 
gezondheid en het welzijn van de benen te verwaarlozen. Met Sanitized® hygiëne-functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
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Babylon 70 cod. 040170

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Alisea 70 cod. 043070   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Door  het zachte microvezel en het weldadig effect van de graduale compressie is deze panty onweerstaanbaar. 70 
den panty, dekkend met ruitmotief, voor de vrouw die van casual houdt en die zich op een klassieke manier kleedt. 
Garandeert benen die altijd  uitgerust en in vorm zijn dankzij de preventieve werking van de graduele compressie 
12/15 mmHg. Een nieuw onweerstaanbaar voorstel van SOLIDEA om de eigen stijl met een vleugje originaliteit 
te personaliseren, waarbij  met de tijd wordt meegegaan, zonder de gezondheid en het welzijn van de benen te 
verwaarlozen. Met Sanitized® hygiëne-functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

70 den panty met geraffineerd verticaal geometrisch motief, uit zacht microvezel. De graduele compressie 12/15 
mmHg garandeert een doeltreffende preventieve werking tegen veneuze insufficiëntie voor dynamische benen die in 
vorm zijn, waarbij welzijn en elegantie samengaan. Een plezierige manier van verzorging van gezonde benen, zonder 
van modetendensen af te hoeven zien. Met Sanitized® hygiëne-functie.

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
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Imbrulia 70 cod. 043170

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Micro Rete 70 sheer cod. 040270   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SM27 
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

SMC9 Nero

SM09 Nero

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
Panty 70 den, met een betoverend vlechtfantasie-effect, uit zacht microvezel. De graduele compressie, 12/15 mmHg 
garandeert een doeltreffende preventieve werking tegen veneuze insufficiëntie voor dynamische benen die in vorm 
zijn, waarbij welzijn en elegantie samengaan. Een plezierige wijze van zorg dragen voor de gezondheid van je benen, 
zonder van de modetendensen af te hoeven zien. Met Sanitized® hygiëne-functie.

70 den panty met graduele compressie 12/15 mmHg, met micro nettricot, geschikt voor elke gelegenheid. Deze 
panty schenkt u elke dag het gevoel van “een speciale dag”, waarbij verleiding en welzijn samengaan, voor mooie, 
frisse en van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat uitgeruste benen. Ook geschikt voor in de zomer. Een nieuw 
onweerstaanbaar voorstel van SOLIDEA om de eigen stijl met een vleugje originaliteit te personaliseren, waarbij  
met de tijd wordt meegegaan, zonder de gezondheid en het welzijn van de benen te verwaarlozen. Met Sanitized® 
hygiëne-functie.
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Brigitte Micro Rete 70 sheer cod. 040570   

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Miss Relax Micro Rete 70 sheer cod. 041770

SM27
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM09 Nero

SM09 Nero

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

gesloten teen

gesloten teen

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

Kleuren

70 den. micronetkniekousje. De graduele compressie 12/15 mmHg heeft een preventieve werking, begunstigt de 
veneuze terugkeer en garandeert benen die bij alle gelegenheden altijd uitgerust en in vorm zijn. Ideaal voor een 
dynamische look en tegelijkertijd geraffineerd en origineel. De elastische geborduurde rand benadrukt elegantie en 
geeft steun op een prettige manier zonder te knellen. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Hold-up kous 70 den, zijdeglans, met micro nettricot en elegante rand uit siliconenkant. De graduele compressie, 
12/15 mmHg voor een preventieve werking, garandeert benen die altijd uitgerust en in vorm zijn. Een nieuw voorstel 
van SOLIDEA, die altijd aandacht heeft voor de gezondheid en het welzijn van de benen, en constant met de mode 
meegaat om fascinatie en verleiding te benadrukken. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Bereken on-line je maat 
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Marilyn 30 sheer cod. 027930   

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01 
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Marilyn 70 sheer cod. 028070

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3      4     4        
S    M    ML    L    XL

SM09 Nero

SM09 Nero

82% Poliamide
18% Elastan

gesloten teen

gesloten teen

82% Poliamide
18% Elastan

Maten

Maten

Kleuren

Kleuren

Hold-upkous 70 den, met glad breisel. Glanzend en geraffineerd, valoriseert de vrouwelijke charme en sensualiteit met 
een verleidelijke rand uit kant.  De graduele compressie biedt ontspanning voor de benen, waardoor vermoeidheid en 
zwaar gevoel worden voorkomen. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Hold-upkous 30 den, met glad breisel. Glanzend en verleidelijk, combineert de elegantie van een verleidelijke rand uit 
kant met het welzijn van de graduele compressie. Met Sanitized® hygiëne-functie.
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Marilyn 140 sheer cod. 0280A4

1     2     3      4      4           
S    M    ML    L     XL

SM01 
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

Marilyn 70 opaque cod. 026470

SMC6 
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM09 Nero

SMC9 Nero

82% Poliamide
18% Elastan

Maten

gesloten teen

gesloten teen

82% Poliamide
18% Elastan

Maten

Kleuren

Kleuren

Hold-upkous 70 den, dekkend. Charme en elegantie gaan hand in hand met het gevoel van welzijn van de graduele 
compressie die een constante tonificerende massage biedt om altijd ontspannen benen te behouden. Een zacht 
antistress zooltje garandeert een zachte steunbasis voor de voet. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Hold-upkous 140 den, met glad breisel. Bijzonder glanzend en elegant, met soepele rand uit kant. De graduele 
compressie helpt de bloedcirculatie en vermijdt het erger worden van problemen die met veneuze insufficiëntie 
samenhangen. Met anatomische antistress zooltje. Met Sanitized® hygiëne-functie.
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Vanity 30 sheer cod. 034330   

1     2     3      4    
S    M    ML    L  

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

Vanity 70 sheer cod. 034370   

1     2     3      4      
S    M    ML    L  

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen

Glanzende panty 30 den, lage-heup zonder slipdeel, soepel en comfortabel met het voordeel van de graduele 
compressie. Het zachte anatomische antistress voetzooltje biedt een soepele steunbasis voor de voet. Hygiënisch 
katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Uitzonderlijke glanzende panty 70 den, lage-heup. De doeltreffende preventieve werking van de graduele compressie 
in een panty die om zijn elegantie en het onbeschrijfelijke gevoel van welzijn verbaast. Het zachte anatomische zooltje 
biedt een soepele steunbasis voor de middenvoet. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® 
hygiëne-functie.
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Vanity 70 opaque cod. 034770   

1     2     3      4    
S    M    ML    L  

X034
Granata

SMC5
Blu Scuro

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Personality 70 sheer cod. 036470   

1XXL     2XXL    3XXL    4XXL        

SMC9 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM16
Visone

SM29
Glacè

SM09
Nero

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen

Graduele compressiepanty 70 den, lage-heup, dekkend, comfortabel en modieus. De panty is ideaal om problemen 
die met veneuze stase samenhangen te voorkomen en voor benen die altijd in vorm zijn. Het antistress voetzooltje 
garandeert comfort en welzijn voor de voet. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-
functie.

Panty 70 den, glanzend en elegant, uitgedacht voor de vrouw met een maatje meer, garandeert onvergelijkbaar 
comfort en welzijn. De panty heeft het voordeel van een perfecte pasvorm omdat het mogelijk is de eigen maat te 
kiezen waarbij alleen de lengte in beschouwing wordt genomen en het gewicht geen rol speelt. Het anatomische en 
omsluitend slipbroekje is zo gestructureerd dat deze zich prettig aan het lichaam aanpast. De graduele compressie 
voorkomt en bestrijdt problemen die met de veneuze stase samenhangen, biedt ontspanning voor de benen en geeft 
een gevoel van lichtheid van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Met antistress zooltje voor een zachte steunbasis 
voor de middenvoet, onzichtbaar bij elk soort schoeisel. Met platte naden en Sanitized® hygiëne-functie.

Bereken on-line je maat 

Kies jouw maat waarbij alleen de lengte in 
beschouwing wordt genomen
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1XXL     2XXL    3XXL    4XXL        

Personality 140 sheer cod. 0364A4

SM24
Camel

SM16
Visone

SM29
Glacè

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM27 
Avorio

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Miss Relax 70 sheer cod. 031870   

SM01
Sabbia

SM09 Nero

SM09 Nero

gesloten teen

Maten

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

80% Poliamide
20% Elastan

Kleuren

Bereken on-line 
je maat 

Bereken on-line je maat 

Panty 140 den, uitzonderlijk glanzend en elegant, uitgedacht voor de vrouw met een maatje meer, garandeert 
onvergelijkbaar comfort en welzijn. De panty heeft het voordeel van een perfecte pasvorm omdat het mogelijk is de 
eigen maat te kiezen waarbij alleen de lengte in beschouwing wordt genomen en het gewicht geen rol speelt. Het 
anatomische en omsluitend slipbroekje is zo gestructureerd dat deze zich prettig aan het lichaam aanpast. 
De graduele compressie 18/21 mmHg behandelt de problemen die met de veneuze insufficiëntie samenhangen, biedt 
ontspanning voor de benen voor een gevoel van lichtheid van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Met antistress 
zooltje voor een zachte steunbasis voor de middenvoet, onzichtbaar bij elk soort schoeisel. Met platte naden en 
Sanitized® hygiëne-functie.

Kniekous 70 den, glanzend, elegant, soepel als zijde, voor de moderne vrouw die dynamiek en stijl combineert. 
De graduele compressie, 12/15 mmHg, voorkomt problemen die met veneuze insufficiëntie samenhangen, waarbij 
ontspanning en welzijn aan de benen worden geboden. Prettig elastiek, comfortabele naden, zacht antistress zooltje. 
Met Sanitized® hygiëne-functie.

Reismaatjes

Kies jouw maat waarbij alleen de lengte in 
beschouwing wordt genomen
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Relax  Unisex 70 cod. 022570   

SMC0
Bianco

SMC1
Ecru

SM24
Camel

SMC6
Moka

SMC2
Bordeaux

SMC5
Blu Scuro

SMC7
Grafite

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

X010
Antracite

SMC9
Nero

Miss Relax 100 sheer cod. 0318A0   

SM27
Avorio

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM09 Nero

SMC9 Nero

gesloten teen

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

gesloten teen

Kleuren

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line 
je maat 

Reismaatjes

Reismaatjes

Kniekous 100 den, glanzend, elegant, soepel als zijde, voor de moderne vrouw die dynamiek en stijl combineert. 
De graduele compressie, 15/18 mmHg, verbetert de bloedcirculatie, waardoor het erger worden van problemen die 
met veneuze insufficiëntie samenhangen, wordt vermeden. Prettig elastiek, comfortabele naden, zacht antistress 
voetzooltje. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Unisex kniekous 70 den, dekkend, met elegant weefsel met graduele compressie 12/15 mmHg en antistress zooltje. 
De bijzondere anatomische structuur bevordert de circulatie en vermindert de opzwelling van de voeten. Verrijkt met 
Aloe Vera behandeling met tonificerend en regenererend effect.
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Relax  Unisex 140 cod. 0362A4  

X014
Natur

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

Relax  Unisex 140 cod. 0225A4   

X012
Corda

X014
Natur

X011
Castano

X013
Bordeaux

SMC5
Blu Scuro

X010
Antracite

SMC9
Nero

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

Cotton

Cotton

SMC9 Nero

SMC9 Nero

gesloten teen

Kleuren

Maten

Kleuren

45% Katoen
30% Poliamide
25% Elastan

45% Katoen
30% Poliamide
25% Elastan

Maten

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 

Reismaatjes

Reismaatjes

open teen

Unisex kniekous 140 den, 18/23 mmHg, met sterke graduele compressie, met antistress zooltje. Stimuleert de 
veneuze terugkeer en is een optimale hulp voor de preventie en de genezing van ziektes die met veneuze stase 
samenhangen. Het katoen op de huid garandeert een comfortabel welzijn. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Unisex kniekous 140 den, 18/21 mmHg, met sterke graduele compressie, met antistress zooltje en open teen, 
ideaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde teen (hallux valgus). 
Stimuleert de veneuze terugkeer en is een optimale hulp voor de preventie en de genezing van ziektes die met 
veneuze stase samenhangen. Het katoen op de huid garandeert een comfortabel welzijn. Met Sanitized® hygiëne-
functie.
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Magic Maman 70 sheer cod. 025770

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

Panty Maman cod. 0257A5   

1     2     3      4           5XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM06
Moka

SM09
Nero

SM09 Nero

SMC9 Nero

SM00
Bianco

SM02
Noisette

SM09
Nero

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen
Graduele compressiepanty 70 den, met glad breisel, glanzend en elegant die opzwellingen van de enkels en 
circulatieproblemen voorkomt. Het speciale gepatenteerde micromasserende slipbroekje draagt bij aan de bestrijding 
van cellulitis en zwangerschapsstrepen die te wijten zijn aan een verhoogde vochtophoping. De gemakkelijke 
buikbuidel met verstevigde rand omarmt op een fijne manier de groeiende buik. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Gepatenteerde ondersteunende gordel voor aanstaande moeders, elastisch, modellerend. Het speciale in reliëf 
micromasserende golftextiel activeert opnieuw de circulatie, vermindert de vochtophoping, draagt bij aan de 
doeltreffende bestrijding van cellulitis. De bijzondere anatomische structuur biedt een fijne steun in de rugzone. De 
gemakkelijke buikbuidel met vestevigde rand omarmt de groeiende buik. Het soepele elastiek snoert de buik niet aan. 
Met Sanitized® hygiëne-functie.

Het is aangeraden dezelfde 
maat te kiezen die men voor 

de zwangerschap droeg.   

Het is aangeraden dezelfde 
maat te kiezen die men voor 

de zwangerschap droeg.   
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Wonder Model Maman 70 sheer cod. 035270

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

Wonder Model Maman 140 sheer cod. 0352A4

1     2     3      4           5XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
Elegante en geraffineerde panty 70 den met anatomisch slipbroekje voor aanstaande moeders. De graduele 
compressie op de benen voorkomt doeltreffend opzwellingen van de enkels en vochtophoping. Het anatomische 
slipbroekje biedt een optimale steun voor de groeiende buik dankzij de elastische verstevigde rand die de buik 
comfortabel omarmt. Ontspanning en welzijn voor de voeten aangezien de middenvoet op het soepele antistress 
zooltje rust. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Elegante en geraffineerde panty 140 den met anatomisch slipbroekje voor aanstaande moeders. De graduele 
compressie op de benen voorkomt doeltreffend opzwellingen van de enkels en vochtophoping. Het anatomische 
slipbroekje biedt een optimale steun voor de groeiende buik dankzij de elastische verstevigde rand die de buik 
comfortabel omarmt. Ontspanning en welzijn voor de voeten, aangezien de middenvoet op het soepele antistress 
zooltje rust. Met Sanitized® hygiëne-functie. 

Het is aangeraden dezelfde 
maat te kiezen die men voor 

de zwangerschap droeg.   

Het is aangeraden dezelfde 
maat te kiezen die men voor 

de zwangerschap droeg.   
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Wonder Model Maman 140 opaque cod. 0404A4

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

SM24
Camel

SMC6
Moka

SMC9
Nero

WEIGHT  KG

H
E

IG
H

T
 C

M

145
150
155
160
165
170

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

175
180
185
190
195
200

WEIGHT  LBS
90 100 110 120 130 145 155 165 175 190 200 210

H
E

IG
H

T
 I

N

57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

1 S

5 XXL

4 XL
4 L

3 ML
2 M

SMC9 Nero

80% Poliamide
20% Elastan

Kleuren

gesloten teen

Maten

Bereken on-line je maat 

140 den dekkende panty met anatomisch slipbroekje voor zwangere vrouwen. De graduale compressie 18/21 
mmHg voorkomt opzwellingen van de enkels en vochtophoging. Het anatomisch slipbroekje, met verstevigde 
elastische band, biedt een optimale steun en omarmt op een comfortabele wijze de groeiende buik. Het speciale 
bacteriostatische garen met zilverionen hindert de bacterieproliferatie waarbij het biologisch evenwicht van de huid 
behouden blijft. Met antistresszooltje.

HOE KIEST MEN DE JUISTE MAAT

Wanneer men de maat kiest, in het geval van lichaamsbouw met proportionele verhouding gewicht/lengte, is de parameter “gewicht” 
belangrijker dan de parameter “lengte” en is de overeenkomst van maat/gewicht als volgt: 

MAAT
1 - S
2 - M
3 - ML
4 - L
4XL - XL
5XXL - XXL

GEWICHT IN KG
45 - 52
52 - 62
62 - 72
72 - 84
84 - 105
105 - en meer 

Om de meest geschikte maat te kiezen, raden wij aan om de onderstaande tabel als 
referentie te gebruiken waarin de verschillende maten worden bepaald afhankelijk van 
de verhouding tussen de lengte in centimeters (HEIGHT CM) en het gewicht in kilogram 
(WEIGHT KG).
Bijvoorbeeld, wanneer wij een persoon in beschouwing nemen met een lengte van 163 cm 
en een gewicht van 60 kg, moet men als volgt handelen:
• vind de overeenkomstige lengte op de linker kolom van de tabel (HEIGHT CM), in ons 
geval, zal 163 cm overeenkomen met de lengte tussen 160 en 165 cm.
• vind het overeenkomstige gewicht in kg in de rij boven in de tabel (WEIGHT KG), in ons 
geval moet het vakje tot 60 kg in beschouwing worden genomen.
• waar de kolom die overeenkomt met het gewicht de rij die overeenkomt met de hoogte 
kruist, wordt de aangeraden maat aangegeven, in dit geval is het maat 2 of M (medium).

Preventieve lijn ∙  zwangerschap lijn ∙ cellulitis control

Het is aangeraden dezelfde 
maat te kiezen die men voor 

de zwangerschap droeg.   
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Panty Silhouette cod. 0472A5

Panty cod. 0172A5   

SM00
Bianco

SM02
Noisette

W032
Rosa

W030
Camelia

W031
Lilla

W033
Turchese

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Wil je heupen en billen als een model? Panty Silhouette, de gepatenteerde modellerende shorts met in reliëf speciaal 
elastisch, micromasserend weefsel. Medische proeven bevestigen dat Panty Silhouette cellulitis controleert, de 
circulatie opnieuw activeert, de huid tonificeert en je helpt een echte moderne jonge vrouw te worden. Met Sanitized® 
hygiëne-functie.

Sportief, gepatenteerd, modellerend broekje, uit speciaal elastisch textiel met in reliëf micromasserende golven. 
Klinische proeven tonen aan dat, wanneer de panty tijdens de sportieve activiteiten of dagelijks wordt gedragen, de 
cellulitis doeltreffend wordt bestreden. De panty masseert op een fijne manier, activeert opnieuw de microcirculatie 
en modelleert het figuur. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-functie. 
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Fitness cod. 0267A5

Wendy Maxi cod. 0183A5   

SM06
Moka

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM06
Moka

SM09
Nero

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Revolutionaire, gepatenteerde medium panty: sportief, micromasserend, voor de controle van de cellulitis. Medische 
studies bevestigen dat, wanneer de panty tijdens de lichamelijke activiteiten wordt gedragen, de doeltreffendheid 
ervan wordt versterkt en de resultaten langer merkbaar zijn. Het speciale driedimensionale reliëf van het textiel met 
golven masseert, tonificeert, modelleert en vermindert doeltreffend de cellulitis. Hygiënisch katoenen kruisje en platte 
naden. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Elastische cellulitis-control legging met gepatenteerd micromasserend systeem, tot over de hak of tot aan de hiel. Wanneer 
deze tijdens de lichamelijke activiteiten worden gedragen, wordt de doeltreffendheid ervan verhoogd en zijn de resultaten 
langer merkbaar. Het speciale driedimensionale reliëf van het textiel met golven masseert, tonificeert, modelleert en 
controleert de cellulitis. De graduele compressie verbetert de circulatie en biedt ontspanning voor de benen. Steungevend 
bij esthetische- en genezende behandelingen. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden. Met Sanitized® hygiëne-
functie.
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Mechanische functie van de micromassageSTRUCTUUR VAN HET GEPATENTEERDE TEXTIEL MET 
DRIEDIMENSIONALE GOLVEN
Het speciale gepatenteerde, hoogst technologische textiel met golven, 
voert met de natuurlijke bewegingen van het lichaam een doeltreffende 
micromassage op de huid uit, waardoor de microcirculatie van de huid wordt 
gestimuleerd die door de cellulitis wordt gehinderd, zodat opzwellingen 
(oedemen) in de benen worden voorkomen en de afvoer van het overvloedige 
vocht wordt bevorderd. Om deze reden kunnen de broekjes van de SILVER 
WAVE lijn met vol recht aan de specifieke behandelingen om cellulitis en 
vochtophoping te bestrijden, worden toegevoegd. Wanneer deze tijdens 
de lichamelijke activiteiten worden gedragen, wordt de doeltreffendheid 
ervan verhoogd en zijn de resultaten langer merkbaar. De SILVER WAVE lijn 
biedt verschillende lengtes aan om aan de behoeftes van de benen van alle 
vrouwen te voldoen.

Klinische proeven hebben de doeltreffendheid van het gebruik van de 
broekjes van de SILVER WAVE lijn aangetoond en hebben de resultaten 
die in korte tijd zijn behaald, in termijnen van tonificiteit van het textiel en de 
vermindering van de zg. “sinaasappelhuid”, bevestigd.

Begin van de behandeling Effect van de behandeling

BACTERIOSTATISCH DRAADWEEFSEL
Een bacteriostatische, anorganische agens op basis van zilver, die aan de vezel is toe-
gevoegd en die door een systeem van langzaam vrijkomen wordt beschermd, remt de 
bacteriegroei op het textiel. De zilverionen, wat hun bacteriostatische functie aangaat, 
onderbreken de vermenigvuldiging van de pathogene micro-organismen (bacteriën).

Zilverionen

Langzaam 
vrijkomen

Door de permanente aanwezigheid van de zilverionen in het textiel van de SOLIDEA artikelen van de 
SILVER WAVE lijn, blijven de bacteriostatische kenmerken ook in de tijd behouden.
De SOLIDEA produkten van de SILVER WAVE lijn behouden daarom het natuurlijke niveau van bacterische 
flora waardoor het ontstaan van onaangename geurtjes wordt tegengegaan.

De produkten van de SILVER WAVE lijn zijn absoluut hygiënisch en SOLIDEA garandeert deze 
kenmerken met het persoonlijke merk BACTERIOSTATIC, dat garant staat voor de uitzonderlijke 
hygiëne van haar artikelen. Daarom zijn de artikelen van de SILVER WAVE lijn geschikt om ook de hele 
dag onder de kleding te worden gedragen.

De SILVER WAVE broekjes combineren de doeltreffende micromassage met de 
regenererende compressie waarbij de microcirculatie van de huid wordt gestimuleerd.
De actieve micromassage van het weefsel laat op de huid kleine rimpeltjes, het bewijs van 
de drainerende doeltreffendheid, achter die na een paar uur verdwijnen en de huid glad en 
bevrijd van overvloedige vloeistoffen achterlaat.
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Silver Wave Fresh cod. 0356A5   

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Short cod. 0353A5

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM02
Noisette

SM09
Nero

IDEAL 
FOR 
SUMMER

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Soepel en comfortabel broekje, ideaal om de hele dag te worden gedragen, is onzichtbaar onder de kleding. 
Vervaardigd uit speciaal bacteriostatisch draadweefsel met zilverionen die de bacteriegroei remt, waardoor de huid 
op een natuurlijke wijze ademt en de vorming van onaangename geurtjes wordt voorkomen. De speciale golfstructuur 
van het gepatenteerde textiel activeert met de natuurlijke beweging van het lichaam een doeltreffende micromassage 
van de huid, waarbij de microcirculatie van de huid wordt gestimuleerd en de afvoer van overvloedig vocht wordt 
bevorderd. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden.

Gepatenteerde elastische broekjes, prettig samendrukkend, met micromasserende cellulitis-control werking, uit 
dun, ademend textiel, ideaal voor in het hete seizoen, met lage-heuppasvorm. Klinische proeven tonen aan dat het 
driedimensionale reliëf prettig masseert, de microcirculatie opnieuw activeert, het figuur modelleert en de afvoer 
van het onderhuidse oedeem, dat de belangrijkste oorzaak is van cellulitis, bevordert. Dit artikel, dat uit ademend 
textiel is vervaardigd, combineert technologie met innovatieve draadweefsels, elegantie en lichtheid. Het gebruik 
van draadweefsel, dat zo speciaal is om haar permanente aanwezigheid van de zilverionen in de flora en die als 
bacteriostatische agens optreden, garandeert het behoud van het biologische evenwicht van de opperhuid en de 
natuurlijke ademing, waardoor de huid gezond blijft en beschermd is voor allergieën en onaangename geurtjes. 
Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden.
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Silver Wave Corsaro cod. 0354A5   

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM04
Fumo

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Strong cod. 0357A5

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

SM09
Nero

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Bermudabroekjes, soepel en elegant, gekenmerkt door het gepatenteerde textiel met een driedimensionale 
golfstructuur die, met de natuurlijke bewegingen van het lichaam op de huid inwerkt met een diepgaande en fijne 
micromassage. De circulatie wordt opnieuw geactiveerd en de afvoer van overvloedig vocht wordt bevorderd. 
Verder is dit artikel vervaardigd uit het speciale draadweefsel waardoor, dankzij de bacteriostatische werking van de 
zilverionen, het biologisch evenwicht van de bacterische flora wordt behouden en de huid op een natuurlijke wijze 
kan ademen, waarbij de vorming van onaangename geurtjes wordt tegengegaan. Hygiënisch katoenen kruisje en 
platte naden.

Ideale piratenbroek voor de lichamelijke activiteiten in de gymzaal of buiten, soepel en comfortabel, geschikt om ook de 
hele dag te worden gedragen. Vervaardigd uit het speciale bacteriostatische draadweefsel dat, dankzij het constante 
en permanente vrijkomen van de zilverionen het behoud van het biologisch evenwicht van de huid garandeert, 
waardoor de huid op een natuurlijke wijze ademt en de vorming van onaangename reukjes wordt tegengegaan. 
Verder werkt de gepatenteerde speciale golfstructuur van het textiel met een fijne en doeltreffende micromassage op 
de huid in waardoor de microcirculatie van de huid opnieuw wordt geactiveerd voor een doeltreffende controle van 
de cellulitis en de zg. “sinaasappelhuid”.  Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden.
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SM22
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Long cod. 0355A5

SM09
Nero

SM09 Nero

Silver Wave High Waist Short cod. 0448A5   

1     2     3      4            4  
S    M    ML    L           XL  

SM09 Nero

SM02
Noisette

SM09
Nero

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

Gemakkelijke en elegante legging, eenvoudige draagbaarheid, geschikt om de hele dag onder de kleding te worden 
gedragen als doeltreffende steungeving bij de behandeling van cellulitis. Dankzij het speciale gepatenteerde textiel met 
driedimensionale golven, wordt er een fijne massage op de huid uitgeoefend waardoor de huid wordt getonificeerd en 
het silhouet wordt verfijnd. Ideaal voor de lichamelijke activiteiten in de gymzaal of buiten, de doeltreffendheid van de 
lichamelijke training wordt verhoogd en de resultaten zijn langer merkbaar. Dit artikel is uit bacteriostatisch draadweefsel 
vervaardigd, met zilverionen, met speciale ademende kenmerken die het behoud van het biologisch evenwicht van de huid 
garanderen. Het constante en het permanente vrijkomen van de zilverionen remt de bacteriegroei en, als gevolg hiervan, 
de vorming van onaangename geurtjes. Hygiënisch katoenen kruisje en platte naden.

Hoge heupbroekje met gemiddelde/hoge compressie, dat de vormen benadrukt met een slankmakend en 
modellerend effect van het silhouette en de rug met een prettige steun omhult waarbij de correcte draagbaarheid 
op een comfortabele wijze wordt behouden. Het speciale gepatenteerde weefsel met driedimensionele golven 
activeert de micro-circulatie en bevordert de afvoer van overbodige vloeistoffen; zorgt voor de warmteregeling van de 
lichaamstemperatuur en activeert, met de natuurlijke dagelijkse bewegingen, een doelmatige massage. Het speciale 
bacteriostatische garen met zilverionen controleert de bacterieproliferatie, voorkomt onaangename geurtjes en zorgt 
voor een natuurlijke zweetdoorlating van de huid. Hygiënisch  katoenen kruisje en platte naden.



42

Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

Silver Wave Abdominal Band cod. 0394A5   

Silver Wave Top cod. 0494A5   

1     2     3      4      5  
S    M    ML   XL   XXL  

XXL
141 - 175

55,5 - 68,8

XL
106 - 140

41,8 - 55,1

ML
88 - 105

34,7 - 41,4

M
65 - 87

25,6 - 34,3

S
54 - 64

21,3 - 25,2

SM09 Nero

SMC9 Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SMC9
Nero

1    2     3       
S    M    L   

New

Top met micromasserende werking vervaardigd uit een speciaal weefsel met driedimensionale golven. Stimuleert de 
microcirculatie met de natuurlijke bewegingen van het lichaam, ontworpen om de arm en de omvang van de taille 
slanker te maken. Vervaardigd uit een speciaal bacteriostatisch garen met zilverionen waardoor de huid gezond blijft 
en de vorming van onaangename geurtjes wordt tegengegaan. Deze omsluitende  en slankermakende top is perfect 
zowel voor de fysieke activiteit als voor het dagelijkse gebruik.

80% Poliamide
20% Elastan

SILVER WAVE ABDOMINAL BAND is een zachte elastische gordel voor de onderbuik uit gepatenteerde stof met 
driedimensionale golven, oefent een doelmatige micromasserende werking uit, stimuleert de microbloedsomloop, helpt 
overbodige vetophoping en vloeistof te elimineren; het omsluitende effect helpt de hongerstimulans te beperken. Het 
is een uitstekende steun voor de rug, voor de lendestreek, en comprimeert waarbij de heupen en de onderbuik worden 
gemodelleerd. De comfortabele stof, licht en zweetdoorlatend, garandeert een perfecte draagbaarheid  als een tweede 
huid en valt onder de kleding niet op te merken. Omdat de gordel zeer goed verdraagbaar is, kan deze de hele dag 
worden gedragen dankzij het speciale bacteriostatische draadweefstel met zilverionen waardoor de bacteriegroei wordt 
tegengegaan en het biologisch evenwicht van de huid onveranderd blijft.

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Maten

Kleuren

Kleuren

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 
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SM22
Champagne

SM24
Camel

SMC9
Nero

1     2     3   
S    M     L

Silver Wave Slimming Sleeves cod. 0433A5

SMC9 Nero

SM02
Noisette

Aantekeningen

Micromasserende lange mouwen tot aan de pols, zonder naden, aangewezen om de aanblik van de sinaasappelhuid 
op de armen tegen te gaan, met innovatieve rugsteun die hen steunt waarbij de schouders worden omwikkeld voor een 
perfecte draagbaarheid. Met de natuurlijke bewegingen van de bovenste lidmaten stimuleert de  micromasserende stof 
de microcirculatie voor een weldadige anti-cellulitis werking. De actieve micromassage van het weefsel laat op de huid 
kleine rimpeltjes, het bewijs van de drainerende doeltreffendheid, achter die na een paar uur verdwijnen en de huid glad en 
bevrijd van overvloedige vloeistoffen achterlaat. Bovendien helpt de afnemende graduele compressie 15/21 mmHg die van 
de pols naar de schouder afneemt de veneuze terugkeer en lymfatische afvoer, daarom is deze ook aangewezen voor post-
traumatische en iatrogene lymfoedemen in de bovenste lidmaten (mastectomie). Vervaardigd uit bacteriostatisch garen met 
zilverionen, waardoor het biologisch evenwicht van de huid en diens natuurlijke transpiratie wordt behouden, zodat de huid 
gezond blijft en voor onaangename geurtjes wordt beschermd.

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

Bereken on-line je maat 
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 036470SOSM0901 8300496032335 PERSONALITY 70 SM09 NERO  1XXL 8DKAOTG*adcddf+

 0364A4SOSM0901 8300496033646 PERSONALITY 140 SM09 NERO  1XXL 8DKAOTG*addgeg+

 0371A8SOSMC001 8300496033189 MONOCOLLANT CCL.1 PUNTA APERTA SMC0 BIANCO    S 8DKAOTG*addbij+

 0403B8SOSMC001 8300496038658 MONOCOLLANT CCL.2 PLUS LINE PA SMC0 BIANCO    S 8DKAOTG*adigfi+

 0496A0SOSM0001 8300496051299 MEDICAL ANTI-EMB. KNEE-HIGH AD SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcjj+

049870SOSMC901 8300496051589 RACHEL 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbfij+

050070SOSMC901 8300496051732 CHANTAL 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbhdc+

050170SOSMC901 8300496051831 MIRIAM 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbidb+

050470SOSMC901 8300496053330 NIGHT WELLNESS 70 SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afddda+

 0507A5SOSM0901 8300496053569 MICROMASSAGE ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdfgj+

SM30
Fucsia

X025
Blu Oceano

SM02
Noisette

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

S    M    L    XL  

Red Wave Bermuda cod. 0477A5

Micromassage Armbands ccl.1 cod. 0507A5

SM09 Nero

SM09 NeroNew

FIR

FIR

Compressiebroekjes bermuda model. Het speciale gepatenteerde breisel met driedimensionale golven oefent een 
weldoende micromassage die de eliminatie van overbodige vloeistoffen stimuleert, waarbij de lichaamsmassa vermindert, 
en activeert een luchtig en ademend effect die het opkomen van onaangename geurtjes verhindert. Vervaardigd uit garen 
dat een minerale additief bevat dat, gestimuleerd door de natuurlijke thermische energie van het lichaam, deze omzet 
in infrarode FIR stralen (Far Infrared Rays) en deze energie opnieuw op het huidweefsel afgeeft, met een aangenaam 
thermoregulerend effect. Deze werking, samen met de werking van het micromasserende weefsel, helpt cellulitis te 
verminderen en de microcirculatie te verbeteren. Verrijkt met Sanitized® hygiëne-functie. Om de esthetische effecten van 
dit garen te bereiken is het aangeraden om Red Wave Bermuda dagelijks minstens 8 uur per dag te dragen.

Twee lange armbanden van de arm tot aan de pols, zonder naden, met van de pols naar de arm afnemende graduele 
compressie 15/21 mmHg. De micromasserende textuur, met de natuurlijke bewegingen van de armen stimuleert 
de microbloedsomloop voor een doeltreffende anticellulitis werking. Voorzien van een steunrand met siliconen 
elastomeer van de nieuwe generatie, ook goed verdraagzaam bij  de meest gevoelige huidsoorten. Het garen 
bevat een mineraal additief dat, gestimuleerd door de natuurlijke thermische energie van het lichaam, deze omzet 
in infrarode FIR stralen (Far Infrared Rays) en deze energie opnieuw op het huidweefsel afgeeft met een aangenaam 
thermoregulerend effect. Deze werking versterkt de functie van de graduele compressie waarbij een juiste veneuze 
en lymfatische terugkeer wordt gestimuleerd en er een doeltreffende werking voor oedeemvermindering plaatsvindt. 
Deze armband is aangeraden bij een conservatieve behandeling bij het posttraumatische en iatrogene lymfoedeem. 
Met hygiënische Sanitized® functie.

80% Poliamide
18% Elastan
  2% Katoen

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Maten

Kleuren

Kleuren

Patent aangevraagd voor de 
elastische rand.
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c T

c H
c G
c F

c E

c D
c C
c B1

c B

H. Partsch, E. Rabe, R. Stemmer 
TRAITEMENT COMPRESSIF DES MEMBRES 
Editions Phlebologiques Françaises

A              10-14 

I                15-21

II               23-32

III              34-46

IV             >49

Class     mmHg

L 15-17 (± 3)

H 18-21 (± 3)

COMPRESSIEPLAATSEN

Compressieklassen volgens 
experimentele Europese Norm 
UNI ENV 12718

Klasse A preventie (10-14 mmHg) • personen met aanleg • opgezwollen benen • telangiectasie • milde oedemen.

Klasse I mild (L15-17 mmHg) • spataders • acrocyanose • postsclerotherapie van de telangiectasie. 

Klasse I zwaar (H 18-21 mmHg) • tronculaire spataders • spataders met opmerkelijk oedeem• postvaricectomie 

• postsclerotherapie • arthrose van de voet en van de knie.

Klasse II (23-32 mmHg) •  posttrombose-syndroom • tijdens de behandeling van ulcera’s • posttraumatisch syndroom 

• angiodisplasie • diepgaande veneuze trombose • diepgaande veneuze insufficiëntie • reversibel lymfoedeem • lipoedeem

Klasse III (34-46 mmHg) • ernstig oedeem • chronische hypodermitis • niet reversibel lymfoedeem.

Klasse IV (> 49 mmHg) • voor alle reeds opgenoemde pathologieën, in een ernstigere vorm aanwezig.

De compressie van de kousen, beter gedefinieërd als elastische compressie, is de kracht die door de panty op de benen wordt 
uitgeoefend, die de bloedcirculatie helpt en het “pompeffect” bevordert.
Normalerwijs meet men de compressie in vaste punten van het been en wordt uitgedrukt in millimeter kwik (mmHg).
Millimeter kwik is de druk die op de onderste base van een kwikkolom van 1 mm hoog op een base van 1 vierkante cm wordt uitgeoefend.

Natuurlijk is de compressiewaarde hoger bij de malleolus, in medische termen als punt b gedefinieërd. Verder loopt de compressie naar 
boven af en wordt als graduele compressie gedefineërd.
Als preciese keuze en uit vol respect voor de SOLIDEA consument worden op alle verpakkingen van kousen en hulpmiddelen de 
compressiewaarde in mmHg afgedrukt, vooraf gemeten door hiervoor aangestelde Internationale Instituten.

taille

bekken

liesplooi

dij

boven de knie

onder de knie

kuit

onder de kuit

enkel
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Wonder Model Ccl.1 cod. 0418A8

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Wonder Model Ccl. 2 cod. 0327B8   

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
1e Klas therapeutische panty uit revolutionair weefsel vervaardigd met garens en technologieën van de laatste generatie. 
Dankzij de uitzonderlijke elasticiteit van het breisel is de panty gemakkelijk aan te trekken en geeft ze de hele dag een 
comfortabel gevoel. De graduale compressie 18/21 mmHg is aangewezen voor de behandeling van spataderen, ernstige 
oedemen en is ideaal voor de profylaxe bij post-varicectomie en post-sclerotherapie. De panty is licht en zijdeachtig en 
elegant en geschikt voor alle gelegenheden.  Ze heeft een modellerend lijfje met zacht elastiek in de taille en een antistress 
voetzooltje uit bacteriostatisch garen. Met Sanitized® hygiëne-functie. 
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

Revolutionaire panty,  therapeutische klasse 2, soepel en elegant als een modieuze kous. Aangewezen voor de 
preventieve behandeling van veneuze ziektes, trombose en embolieën. Deze panty zal onmisbaar worden voor de 
gezondheid en het welzijn van jouw benen.  Modellerend anatomisch slipbroekje. Soepel elastiek in de taille en 
bacteriostatisch zooltje.Met Sanitized® hygiëne-functie.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

cod. 0419A8   
open teen

cod. 0334B8
open teen
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Marilyn Ccl.1 cod. 0422A8

  
S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Wonder Model Ccl. 2 cod. 0341B8

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen
Revolutionaire panty,  therapeutische klasse 2, soepel en elegant als een modieuze kous. Aangewezen voor de 
preventieve behandeling van veneuze ziektes, trombose en embolieën. Deze panty zal onmisbaar worden voor de 
gezondheid en het welzijn van jouw benen.  Modellerend anatomisch slipbroekje. Soepel elastiek in de taille en 
bacteriostatisch zooltje.Met Sanitized® hygiëne-functie.
De Plus lijn is aangewezen voor patiënten die een bijzondere omtreksvergroting van de onderste ledematen 
hebben op beenniveau, te wijten aan veneuze stase.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

cod. 0342B8
open teen

1e Klas therapeutische hold-upkousen met siliconenrand vervaardigd met garens en technologieën van de laatste 
generatie. Dankzij de uitzonderlijke elasticiteit van het breisel zijn de kousen gemakkelijk aan te trekken en geven ze 
de hele dag een comfortabel gevoel. De graduale compressie 18/21 mmHg is aangewezen voor de behandeling van 
spataderen, ernstige oedemen en is ideaal voor de profylaxe bij post-varicectomie en post-sclerotherapie. De kousen zijn 
licht en zijdeachtig en elegant en geschikt voor alle gelegenheden. Met antistress voetzooltje uit bacteriostatisch garen. 
Met Sanitized® hygiëne-functie.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

cod. 0423A8   
open teen
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S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC9
Nero

Marilyn Ccl. 2 cod. 0339B8

Marilyn Ccl. 2 cod. 0324B8   

  
S    M    ML    L   XL

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen
Hold-upkous met rand uit siliconen met hoogwaardige compressie, geschikt voor de therapie van veneuze ziektes. 
Het draadweefsel van de laatste generatie garandeert gemakkelijke draagbaarheid en soepelheid; de revolutie van 
charme in een therapeutische kous van klasse 2. Het bacteriostatische zooltje garandeert welzijn en hygiëne. Met 
Sanitized® hygiëne-functie. 
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

Hold-upkous met rand uit siliconen met hoogwaardige compressie, geschikt voor de therapie van veneuze ziektes. Het 
draadweefsel van de laatste generatie garandeert gemakkelijke draagbaarheid en soepelheid; de revolutie van charme 
in een therapeutische kous van klasse 2. Het bacteriostatische zooltje garandeert welzijn en hygiëne. Met Sanitized® 
hygiëne-functie.
De Plus lijn is aangewezen voor patiënten die een bijzondere omtreksvergroting van de onderste ledematen 
hebben op beenniveau, te wijten aan veneuze stase.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

cod. 0340B8   
open teen

cod. 0333B8
open teen
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Marilyn Ccl. 3 cod. 0458C8   

  
S    M    ML    L   XL

  
S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC9
Nero

Marilyn Ccl. 3 cod. 0461C8

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

open teen

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

open teen

Therapeutische hold-upkousen met graduele 3e klasse compressie, met een comfortabele siliconenrand die aan de 
benen hecht zonder te knellen. Vervaardigd met innovatieve garens en technologie van de laatste generatie. Dankzij 
de uitzonderlijke elasticiteit van het breisel zijn ze gemakkelijk aan te trekken en zijn ze de hele dag comfortabel. De 
graduele compressie 34/46 mmHg is aangeraden voor de genezing van ernstig oedeem – chronische hypodermatitis 
– onomkeerbaar lymfoedeem. Met open teen en antistress voetbedje voor een beter welzijn. Met Sanitized® hygiëne-
functie.
De open punt is optimaal voor diabeticipatiënten met trofische huidproblemen en bij hallux valgus

Therapeutische hold-upkousen met graduele 3e klasse compressie, met een comfortabele siliconenrand die aan de 
benen hecht zonder te knellen. Vervaardigd met innovatieve garens en technologie van de laatste generatie. Dankzij 
de uitzonderlijke elasticiteit van het breisel zijn ze gemakkelijk aan te trekken en zijn ze de hele dag comfortabel. De 
graduele compressie 34/46 mmHg is aangeraden voor de genezing van ernstig oedeem – chronische hypodermatitis 
– onomkeerbaar lymfoedeem. Met open teen en antistress voetbedje voor een beter welzijn. Met Sanitized® hygiëne-
functie.
De Plus lijn is aangewezen voor patiënten die een bijzondere omtreksvergroting van de onderste ledematen 
hebben op beenniveau, te wijten aan veneuze stase.
De open punt is optimaal voor diabeticipatiënten met trofische huidproblemen en bij hallux valgus
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SMC1
Ecru

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

  
S    M    ML    L    XL

Catherine Ccl. 2 cod. 0323B8

Catherine Ccl. 1 cod. 0420A8   

  
S    M    ML    L   XL

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

De uitmuntendheid van een therapeutische kous van klasse 2, onmisbaar bij de therapie van veneuze ziektes. 
De elastische rand is zonder siliconen om met jarretelles te worden aangetrokken. Het bacteriostatische zooltje 
garandeert hygiëne en welzijn. Met Sanitized® hygiëne-functie.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts 
gekromde teen (hallux valgus).

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

cod. 0332B8   
open teen

1e Klas therapeutische kousen voor jarretellegordels met elastische rand zonder siliconen,vervaardigd met garens en 
technologieën van de laatste generatie. Dankzij de uitzonderlijke elasticiteit van het breisel zijn de kousen gemakkelijk 
aan te trekken en geven ze de hele dag een comfortabel gevoel. De graduale compressie 18/21 mmHg is aangewezen 
voor de behandeling van spataderen, ernstige oedemen en is ideaal voor de profylaxe bij post-varicectomie en post-
sclerotherapie. De kousen zijn licht en zijdeachtig en elegant en geschikt voor alle gelegenheden.  Met antistress 
voetzooltje uit bacteriostatisch garen. Met Sanitized® hygiëne-functie.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts 
gekromde teen (hallux valgus).

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

cod. 0421A8   
open teen
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Catherine Ccl. 2  cod. 0337B8   

  
S    M    ML    L   XL

  
S    M    ML    L    XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Monocollant Ccl.1 cod. 0371A8

PLUS LINE

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC0 Bianco

De uitmuntendheid van een therapeutische kous van klasse 2, onmisbaar bij de therapie van veneuze ziektes. 
De elastische rand is zonder siliconen om met jarretelles te worden aangetrokken. Het bacteriostatische zooltje 
garandeert hygiëne en welzijn. Met Sanitized® hygiëne-functie.
De Plus lijn is aangewezen voor patiënten die een bijzondere omtreksvergroting van de onderste ledematen 
hebben op beenniveau, te wijten aan veneuze stase.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts 
gekromde teen (hallux valgus).

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

Revolutionaire, therapeutische Monopanty, met zachte en elastische rand zonder naden die de kous steunt en die 
met een lus eindigt waarin een elastische verschuifbare riem wordt gestoken voor een comfortabele steun in de taille. 
De Monopanty kan zowel aan het rechter- als aan het linkerlidmaat worden gedragen.  Aangeraden bij de behandeling 
van tronculaire spataders, van spataders met aanzienlijke oedeem in het been, in geval van  postvaricectomie, 
postsafenactomie en postsclerotherapie. Voorzien van een antistress voetzooltje uit bacteriostatisch draadweefsel. 
Met Sanitized® hygiëne-functie.
De open punt is optimaal voor diabeticipatiënten met trofische huidproblemen en bij hallux valgus.

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

open teen

cod. 0338B8   
open teen
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S    M    ML    L    XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Monocollant Ccl. 2 cod. 0403B8 PLUS LINE

Monocollant Ccl. 2 cod. 0359B8

  
S    M    ML    L   XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

SMC0 Bianco

SMC0 Bianco

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

Revolutionaire, therapeutische Monopanty, met zachte en elastische rand zonder naden die de kous steunt en 
die met een lus eindigt waarin een elastische verschuifbare riem wordt gestoken voor een comfortabele steun in 
de taille. De Monopanty kan zowel aan het rechter- als aan het linkerlidmaat worden gedragen. Aangeraden bij 
de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie, valvulaire incontinentie van de diep veneuze as, al dan niet 
verbonden met oppervlakkige valvulaire incontinentie, lymfoedemen, posttrombose-syndroom, na een chirurgische- 
en scleroserende therapie en na breuken. Met Sanitized® hygiëne-functie. 
De open punt is optimaal voor diabeticipatiënten met trofische huidproblemen en bij hallux valgus.

open teen

Revolutionaire, therapeutische Monopanty, met zachte en elastische rand zonder naden die de kous steunt en 
die met een lus eindigt waarin een elastische verschuifbare riem wordt gestoken voor een comfortabele steun in 
de taille. De Monopanty kan zowel aan het rechter- als aan het linkerlidmaat worden gedragen. Aangeraden bij 
de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie, valvulaire incontinentie van de diep veneuze as, al dan niet 
verbonden met oppervlakkige valvulaire incontinentie, lymfoedemen, posttrombose-syndroom, na een chirurgische- 
en scleroserende therapie en na breuken. Met Sanitized® hygiëne-functie.
De Plus lijn is aangewezen voor patiënten die een bijzondere omtreksvergroting van de onderste ledematen 
hebben op beenniveau, te wijten aan veneuze stase.
De open punt is optimaal voor diabeticipatiënten met trofische huidproblemen en bij hallux valgus.

open teen



55

X014
Natur

SMC9
Nero

Dynamic Ccl. 1 cod. 0450A4

  
S    M    ML    L   XL

aG - T

SMC9 Nero

SMC9 Nero

aG aT

78% Poliamide
20% Elastan
  2% Katoen

Maten

Kleuren

gesloten teen

Bereken on-line je maat 

Herenpanty met graduele compressie, aangewezen voor de behandeling van de veneuze ziektes, met een 
speciaal voor de man hygiënische dwarsopening. Ontworpen dankzij de technologie van de laatste generatie om 
een buitengewoon elastisch weefsel te verkrijgen waardoor de panty gemakkelijk te dragen is en de hele dag 
comfortabel zit. Het bacteriostatisch garen met zilverionen controleert de bacteriegroei en voorkomt het ontstaan van 
onaangename geurtjes. De graduele compressie 18/21 mmHg is aangewezen om spataderen, relevante oedemen 
te behandelen, en is aangeraden bij de post-varicectomie en post-sclerotherapie profilaxe. De panty is voorzien van 
een zacht elastiek in de heup en een anti-stress voetje. 
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

HOE KIEST MEN DE JUISTE MAAT

kousen, panties en monopanty solidea therapeutic
Voor een optimale functie van de kous is het nodig het lidmaat op een juiste manier te meten: hiervoor is het aangeraden voor controle naar een 
technicus of naar een specialist te gaan. De maten moeten bij voorkeur ‘s ochtends worden genomen wanneer de benen minder oedeemgevoelig zijn.
DE TE NEMEN MATEN:
• Enkelomtrek (c B), op de plaats waar deze het dunst is. Dit is de plaats van maximum druk.
• Omtrek van het been bij de hoogste plaats tot waar de kous wordt aangetrokken: afhankelijk van het model is deze: 
  Lieskous en panty: omtrek van de plaats onder de lies (c G)
  Halve-Dijkous: omtrek van de plaats op de helft tussen lies en knie (c F)
  Kniekous: omtrek van de plaats onder de knie (c D)
• De lengte meet men vanaf de voetbasis ( a ) bij de hoogste plaats tot waar de Monopanty wordt aangetrokken, en wel  
  ( l G ) lieskous en panty;
  ( l F ) halve-dijkous;
  ( l D ) kniekous
De SOLIDEA kousen van de therapeutische lijn zijn vervaardigd met hoogwaardig technologische en innovatieve draadweefsels die in de tijd hun 
uitzonderlijke originele elasticiteit behouden; hierdoor heeft men het concept van de therapeutische kous zoals die tot op heden op de markt bekend 
was, kunnen herzien.
• Voor ledematen die niet bijzonder oedeemgevoelig zijn (zonder bijzonder ernstige opzwelling) is het ook mogelijk de TABEL MATEN VERHOUDING   
   GEWICHT/LENGTE te gebruiken voor de keus van de juiste maat.
• Voor de ledematen die in volume zijn toegenomen moet men als referentie de omtrektabel nemen. In dit geval is het nodig de omtrek van het lidmaat  
   op de bovenbeschreven plaatsen te meten.  

kous onder 
de lies

panty monopanty

cod. 0465A4   
open teen
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X014
Natur

SMC5
Blu Scuro

SMC6
Moka

SMC9
Nero

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl. 2 cod. 0325B8

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl. 1 cod. 0424A8

X014
Natur

X011
Castano

X010
Antracite

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

gesloten teen

gesloten teen
1e Klas therapeutische kniekousjes met zacht elastiek dat op een comfortabele wijze steunt maar niet knelt. Vervaardigd 
met garens en technologieën van de laatste generatie. Dankzij de uitzonderlijke elasticiteit van het breisel zijn de 
kniekousjes gemakkelijk aan te trekken en geven ze de hele dag een comfortabel gevoel. De graduale compressie 
18/21 mmHg is aangewezen voor de behandeling van spataderen, ernstige oedemen en is ideaal voor de profilaxe 
bij post-varicectomie en post-sclerotherapie. Met anti-stress voetzooltje uit bacteriostatisch garen. Met Sanitized® 
hygiëne-functie.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

Unisex, therapeutisch kniekous klasse 2. Door de hoge compressie is de kniekous geschikt voor de therapie van 
veneuze ziektes. Het draadweefsel van de laatste generatie garandeert gemakkelijke draagbaarheid, soepelheid en 
elegantie van een moderne kous. Met Sanitized® hygiëne-functie.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

cod. 0326B8  
open teen

cod. 0425A8 
open teen
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X014
Natur

SMC9
Nero

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl. 3 cod. 0459C8

  
S    M    L    XL   XXL

Relax Unisex Ccl. 2 cod. 0335B8

X014
Natur

SMC9
Nero

PLUS LINE

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

punta aperta

gesloten teen
Unisex, therapeutisch kniekous klasse 2. Door de hoge compressie is de kniekous geschikt voor de therapie van 
veneuze ziektes. Het draadweefsel van de laatste generatie garandeert gemakkelijke draagbaarheid, soepelheid en 
elegantie van een moderne kous. Met Sanitized® hygiëne-functie.
De Plus lijn is aangewezen voor patiënten die een bijzondere omtreksvergroting van de onderste ledematen 
hebben op beenniveau, te wijten aan veneuze stase.
De open teen is optimaal voor diabetici-patiënten met trofische huidaandoeningen of met buitenwaarts gekromde 
teen (hallux valgus).

Therapeutische unisex kniekousjes met graduele 3e klasse compressie, met zacht elastiek die op een comfortabele 
wijze ondersteunt zonder te comprimeren. Vervaardigd met innovatieve garens en technologie van de laatste 
generatie. Dankzij de uitzonderlijke elasticiteit van het breisel zijn ze gemakkelijk aan te trekken en zijn ze de hele 
dag comfortabel. De graduele compressie 34/46 mmHg is aangeraden voor de genezing van ernstig oedeem – 
chronische hypodermatitis – onomkeerbaar lymfoedeem. Met open teen en antistress voetbedje voor een beter 
welzijn. Met Sanitized® hygiëne-functie. 
De open punt is optimaal voor diabeticipatiënten met trofische huidproblemen en bij hallux valgus.

cod. 0336B8 
open teen
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Relax Unisex Ccl. 3 cod. 0460C8

aD

X014
Natur

SMC9
Nero

S    M    L    XL   XXL

SMC9 Nero

PLUS LINE

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Bereken on-line je maat 

Therapeutische unisex kniekousjes met graduele 3e klasse compressie, met zacht elastiek die op een comfortabele 
wijze ondersteunt zonder te comprimeren. Vervaardigd met innovatieve garens en technologie van de laatste 
generatie. Dankzij de uitzonderlijke elasticiteit van het breisel zijn ze gemakkelijk aan te trekken en zijn ze de hele 
dag comfortabel. De graduele compressie 34/46 mmHg is aangeraden voor de genezing van ernstig oedeem – 
chronische hypodermatitis – onomkeerbaar lymfoedeem. Met open teen en antistress voetbedje voor een beter 
welzijn. Met Sanitized® hygiëne-functie.
De Plus lijn is aangewezen voor patiënten die een bijzondere omtreksvergroting van de onderste ledematen 
hebben op beenniveau, te wijten aan veneuze stase.
De open punt is optimaal voor diabeticipatiënten met trofische huidproblemen en bij hallux valgus.

open teen

HOE KIEST MEN DE JUISTE MAAT

DE TE NEMEN MATEN:

•  Enkelomtrek (c B), op de plaats waar deze het dunst is. Dit is de plaats van maximum compressie.
•  Omtrek van de plaats onder de knie ( c D )
•  De lengte meet men vanaf de voetbasis ( a ) tot op de hoogste plaats waar de kniekous wordt aangetrokken ( l D ).
De SOLIDEA kniekous van de therapeutische lijn is zijn vervaardigd met hoogwaardig technologische en innovatieve 
draadweefsels die in de tijd hun uitzonderlijke originele elasticiteit behouden; hierdoor heeft men het concept van de 
therapeutische kous, zoals die tot op heden op de markt bekend was, kunnen herzien.
•  Voor ledematen die niet bijzonder oedeemgevoelig zijn (zonder bijzonder ernstige opzwelling) is het ook mogelijk de 
MATENTABEL VERHOUDING GEWICHT/LENGTE te gebruiken voor de keuze van de juiste maat.
• Voor de ledematen die in volume zijn toegenomen moet men als referentie de omtrektabel nemen. In dit geval is het 
nodig de omtrek van het lidmaat op de bovenbeschreven punten te meten.

Voor een optimale functie van de kniekous is het nodig het lidmaat op een juiste manier te meten: hiervoor is het aangeraden voor controle 
naar een technicus of naar een specialist te gaan. De maten moeten bij voorkeur’s ochtends worden genomen wanneer de benen minder 
oedeemgevoelig zijn.

kniekous solidea therapeutic
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Arm Care Ccl. 2 cod. 0444B8   

X014
Natur

SMC9
Nero

   
S    M     L

S    M     L   XL  

Arm Care Ccl. 1 cod. 0432A8

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SM24
Camel

X014
Natur

SMC9
Nero

SM24
Camel

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 

Lange arm tot aan de pols, zonder naden, met graduele compressie 15/21 mmHg die van de pols tot aan de 
schouder afneemt, met een innovatieve rugsteun die deze ondersteunt waarbij de schouder wordt omwikkeld voor 
een perfecte draagbaarheid. De arm kan zowel aan de linker- als rechterarm worden gedragen. Zacht en comfortabel 
dankzij de revolutionaire structuur van het driedimensionale weefsel met uitzonderlijke elasticiteit, en past zich 
perfect aan het ledemaat aan. Vooral geschikt bij posttraumatische en iatrogene (mastectomie) lymfoedemen van 
de bovenste ledematen. Vervaardigd in bacteriostatisch garen met zilverionen, garandeert het behoud van het 
biologische evenwicht van de huid en de natuurlijke transpiratie, waarbij de huid gezond blijft en beschermd wordt 
voor onaangename geurtjes.

Lange arm tot aan de pols, zonder naden, met graduele compressie 23/32 mmHg die van de pols tot aan de 
schouder afneemt, met een innovatieve rugsteun die deze ondersteunt waarbij de schouder wordt omwikkeld voor 
een perfecte draagbaarheid. De arm kan zowel aan de linker- als rechterarm worden gedragen. Zacht en comfortabel 
dankzij de revolutionaire structuur van het driedimensionale weefsel met uitzonderlijke elasticiteit, en past zich perfect 
aan het ledemaat aan. Een zachtere inzet in de elleboogholte zorgt voor comfortabelere armbewegingeny Vooral 
geschikt bij posttraumatische en iatrogene (mastectomie) lymfoedemen van de bovenste ledematen. Vervaardigd 
in bacteriostatisch garen met zilverionen, garandeert het behoud van het biologische evenwicht van de huid en de 
natuurlijke transpiratie, waarbij de huid gezond blijft en beschermd wordt voor onaangename geurtjes.
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

SM09 Nero

SM09 Nero

Medical Gauntlet Armband Ccl. 1 cod. 0509A8

Medical Gauntlet Armband Ccl. 2 cod. 0521B8

S M L

c D
c C

c F

XL

16 - 18 19 - 21c C 13 - 15 22 - 24
c D 19 - 23 23 - 27 26 - 30 30 - 34

SIZE CHART

5”- 6” 6¼”- 7” 7½”- 8¼” 8¾”- 9½”
7½”- 9” 9”-10½” 10¼”-11¾”11¾”-13¼”

8¾”-11¾” 11¾”-14½” 14”-17” 16½”-19¼”
LEGEND: S  (Small); M  (Medium); L  (Large); XL  (ExtraLarge) - cA (Hand Circumferences);
cC (Wrist Circumferences); cD (Upper Forearm Circumferences); cF (Upper Arm Circumferences)

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES inch

c C
c D
c F

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES cm

c A

c F 22 - 30 30 - 37 36 - 43 42 - 49

17 - 21 18 - 22c A 16 - 20 19 - 23

6¼ - 8 6¾”- 8¼” 7”- 8¾” 7½”- 9”c A

S M L

c D
c C

c F

XL

16 - 18 19 - 21c C 13 - 15 22 - 24
c D 19 - 23 23 - 27 26 - 30 30 - 34

SIZE CHART

5”- 6” 6¼”- 7” 7½”- 8¼” 8¾”- 9½”
7½”- 9” 9”-10½” 10¼”-11¾”11¾”-13¼”

8¾”-11¾” 11¾”-14½” 14”-17” 16½”-19¼”
LEGEND: S  (Small); M  (Medium); L  (Large); XL  (ExtraLarge) - cA (Hand Circumferences);
cC (Wrist Circumferences); cD (Upper Forearm Circumferences); cF (Upper Arm Circumferences)

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES inch

c C
c D
c F

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES cm

c A

c F 22 - 30 30 - 37 36 - 43 42 - 49

17 - 21 18 - 22c A 16 - 20 19 - 23

6¼ - 8 6¾”- 8¼” 7”- 8¾” 7½”- 9”c A

SM24
Camel

SM24
Camel

SM09
Nero

SM09
Nero

  
S    M    L    XL 

  
S    M    L    XL 

New

New

80% Poliamide
20% Elastan

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Maten

Armband met lange rechts-en linkshandige handbrace tot de arm, met van de hand naar de arm afnemende graduele 
compressie 15/21 mmHg. Voorzien van een steunrand met siliconen elastomeer van de nieuwe generatie, ook goed 
verdraagzaam bij  de meest gevoelige huidsoorten. Zacht en comfortabel dankzij de revolutionaire structuur van het 
driedimensionale weefsel met een uitzonderlijke elasticiteit waardoor zij zich perfect aan het lidmaat aanpast. De 
graduele compressie stimuleert een juiste veneuze en lymfatische terugkeer en heeft een doeltreffende werking voor 
oedeemvermindering. Deze armband is aangeraden bij een conservatieve behandeling bij het posttraumatische en 
iatrogene lymfoedeem. Met hygiënische Sanitized® functie.

Armband met lange rechts-en linkshandige handbrace tot de arm, met van de hand naar de arm afnemende graduele 
compressie 23/32 mmHg. Voorzien van een steunrand met siliconen elastomeer van de nieuwe generatie, ook goed 
verdraagzaam bij  de meest gevoelige huidsoorten. Zacht en comfortabel dankzij de revolutionaire structuur van het 
driedimensionale weefsel met een uitzonderlijke elasticiteit waardoor zij zich perfect aan het lidmaat aanpast. De 
graduele compressie stimuleert een juiste veneuze en lymfatische terugkeer en heeft een doeltreffende werking voor 
oedeemvermindering. Deze armband is aangeraden bij een conservatieve behandeling bij het posttraumatische en 
iatrogene lymfoedeem. Met hygiënische Sanitized® functie.

Kleuren

Kleuren

Patent aangevraagd 
voor de elastische rand.

Patent aangevraagd 
voor de elastische rand.



61

SM00
Bianco

SM24
Camel

SM09
Nero

X014
Natur

  
S    M    L    XL 

Micromassage Gauntlet Ccl. 2 cod. 0429A5

a
15 - 18

SIZE

18 - 21 21 - 24 24 - 28

a / inch

a / cm

SM00
Bianco

SM24
Camel

  
S    M     L 

No-Embol cod. 0261A5

SM09 Nero

SM00 Bianco

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

Elastische compressie handpalm voor beide handen voor de behoudende- en therapeutische behandeling van het 
lymfoedeem van de hand en de onderarm. Vervaardigd uit speciaal gepatenteerd weefsel met micromasserende 
golven die de microcirculatie activeert. De graduele compressie 25/32 mmHg stimuleert de correcte veneuze 
en lymfatische terugkeer, waarbij op doeltreffende wijze op de vermindering van het oedeem wordt ingewerkt. 
Het weefsel met micromasserende golven maakt een natuurlijke huidademing mogelijk met een luchtig effect, 
waarbij de huid droog en beschermd blijft. Kan apart worden gedragen of in combinatie met een elastische 
compressiemof. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Elastische kousen met graduele compressie voor de preventie van diepe veneuze trombose (DVT) en van longembolie 
(LE). Het speciale, driedimensionale golftextiel oefent een weldoende compressie uit, die gecombineerd met een 
doelmatige micromassage de onderhuidse microcirculatie stimuleert in de operatieve fase en het absorberen van het 
postoperatieve oedeem bevordert. Aangewezen bij chirurgische ingrepen, bij bevallingen, lange bedligging, vooral 
voor bejaarden, neurologische, meervoudig getraumatiseerde patiënten. 
Met Sanitized® hygiëne-functie.  

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

inspectiepunt

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 
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SM00
Bianco

SM00
Bianco

X014
Natur

X014
Natur

   
S    M    L    XL 

   
S    M    ML    L    XL 

Anti-Trombo cod. 0361A0

Monocollant Anti-Thrombo Ccl.1 cod. 0519A8

SM00 Bianco

SM00 Bianco

SM00 Bianco

62-70

53-60

33-37

9-11

65-74

56-64

34-39

10-11

68-78

58-66

36-41

10-11

71-81l G
51-58

31-35

8-10

S M ML L

60-68

38-43

12-13

74-84

XL

l F
l D
l B

S M ML L
c G

c D

60-66

38-42

56-62

35-39

53-59

32-36

50-56

29-33

c F 54-6450-5647-5344-50

c B 28-30

XL
66-72

42-46

60-64

31-3325-2722-2419-21

a

c F

l T

c B

c D

l F
c G

c T

c H
l G

l D

l B

S M ML L XL
c G

c D

26-28½

16½-18

23½-26

15¼-16½

22-24½

13¾-15½

20¾-23¼

12½-14¼

19¾-22

11½-13

c F 23½-25¼21¼-25¼19¾-2218½-20¾17½-19¾

c B 12¼-1311-11¾9¾-10½8¾-9½7½-8¼

in

24½-27½

20¾-23½

13-14½

3½-4¼

25½-29¼

22-25¼

13½-15¼

4-4¼

26¾-30¾

22¾-26

14¼-16¼

4-4¼

28-32

23½-26¾

15-17

4¾-5

29-33l G
20-22¾

12¼-13¾

3¼-4

S M ML L XL

l F
l D
l B

in

New

Elastische, graduele compressiekousen voor de preventie van diep veneuze trombose (DVT) en van longembolie 
(LE). Door het speciale textiel met driedimensionaal breisel is dit een soepele en comfortabele kous. Vervaardigd 
uit bacteriostatisch draadweefsel dat, dankzij de aanwezigheid van zilverionen de bacteriegroei remt, waardoor het 
behoud van het biologisch evenwicht van de huid wordt gegarandeerd. Aangewezen bij chirurgische ingrepen, bij 
bevallingen, lange bedligging, vooral voor bejaarden, neurologische, meervoudig getraumatiseerde patiënten.

De Antitrombo Monopanty met graduele compressie van 18/21 mmHg – CCL.1 ter preventie van diepe veneuze 
trombose (DVT) en longembolie (LE), met elastische verstelbare riem voor een comfortabele steun in de taille. De 
Monopanty kan zowel aan het rechter- als aan het linkerbeen worden gedragen. Zacht en comfortabel dankzij het 
speciale weefsel met driedimensionaal breisel, vervaardigd met innovatieve garens waardoor ze gemakkelijk zijn te 
dragen en zeer goed verdraagzaam zijn. Aangeraden bij ziekenhuisverblijf, vòòr, tijdens en na chirurgische ingrepen, 
in geval van langdurige bedlegerigheid vooral bij oudere, neurologische, en polytraumatische patiënten. Deze 
kousen behouden hun eigenschappen wanneer ze bij een temperatuur tot 80° worden gewassen. Met masserend 
voetzooltje en inspectiepunt. Met hygiënische Sanitized® functie.

80% Poliamide
20% Elastan

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Maten

Kleuren

Kleuren

inspectiepunt

inspectiepunt

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

Medical Anti-Embolism Knee-High AD cod. 0496A0  

Medical Anti-Embolism Stockings AG cod. 0437A0 

S    M    L    XL  

S    M    L    XL  

SM00
Bianco

SM00
Bianco

X014
Natur

X014
Natur

SM00 Bianco

SIZE SMALL MEDIUM LARGE

32 - 37 cm 36 - 41 cm 41 - 46 cm 

19 - 21 cm 22 - 24 cm 25 - 27 cm 

12½ - 14½ in 14¼ - 16 in 16 - 18 in 

7½ - 8¼ in 8½ - 9½ in 10 - 10¾ in   

cD

cB

cD

cB

EXTRALARGE
cG

cG

44 - 49 cm 

28 - 31 cm 

46 - 52 cm 53 - 60 cm 61 - 67 cm 68 - 76 cm 

18 - 20½ in 20¾ - 23½ in 24 - 26¼ in 26¾ - 30 in 

17¼ - 19¼ in 

11 - 11¾ in a

SM00 BiancoNew

Elastische antitrombo kniekousjes (AD) met 15/18 mmHg compressie voor de preventie van diepe veneuze trombose 
(DVT) en van longembolie (LE). Zacht en comfortabel dankzij het speciale weefsel met driedimensionaal breisel 
en gemakkelijk aan te trekken. Aangeraden bij ziekenhuisverblijf, vòòr, tijdens en na chirurgische ingrepen. Deze 
kniekousjes behouden hun eigenschappen wanneer ze bij een temperatuur tot 80° worden gewassen.
Met masserend voetzooltje en inspectiepunt. Met Sanitized® hygiëne-functie.

Elastische antitrombo lieskousen (AG) met 15/18 mmHg compressie voor de preventie van diepe veneuze trombose 
(DVT) en van longembolie (LE). Ze zijn voorzien van een speciale hypoallergene hold-uprand met elastiek, vooral 
aangeraden voor personen die allergie voor siliconen vertonen. Zacht en comfortabel dankzij het speciale weefsel 
met driedimensionaal breisel en gemakkelijk aan te trekken. Aangeraden bij ziekenhuisverblijf, vòòr, tijdens en na 
chirugische ingrepen. Deze kousen behouden hun eigenschappen wanneer ze bij een temperatuur tot 80° worden 
gewassen. Met masserend voetzooltje en inspectiepunt.  Met hygiënische Sanitized® functie.

80% Poliamide
20% Elastan

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Maten

Kleuren

Kleuren

inspectiepunt

inspectiepunt

Patent aangevraagd 
voor de elastische rand.

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 
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Bodylipo cod. 0473A5

1     2     3      4            4  
S    M    ML    L           XL  

SM02
Noisette

SM09
Nero

Wendy Midi cod. 0221A5   

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

80% Poliammide
20% Elastan

Maten

Kleuren

80% Poliamide
20% Elastan

Maten

Kleuren

Voor de keuze van de juiste maat wordt naar 
de matentabel op pagina 34 verwezen.

Gepatenteerde, elastische steunkous, comprimerend, micromasserend, voor de controle van de cellulitis. Speciaal 
uitgedacht met hygiënische opening voor de postlipoaspiratie behandeling van de buik, de heupen, de dijen en 
de knieën. Met de natuurlijke bewegingen van het lichaam, voert de bijzondere golfreliëfstructuur van het textiel 
een masserende werking uit die de microcirculatie bevordert. De graduele compressie vergemakkelijkt het opnieuw 
absorberen van het postoperatieve oedeem. Platte naden, soepel elastiek in de taille.  Met Sanitized® hygiëne-
functie.

hygiënische opening

Voor de keuze van de juiste maat wordt naar 
de matentabel op pagina 34 verwezen.

Anatomische en comfortabele hoge heupleggings met hygiënische opening, vooral aangewezen in de postoperatieve 
periodes. De graduele compressie van 18/21 mmHg en de gepatenteerde micromasserende textuur met 
driedimensionale golven oefenen een doeltreffende massage uit die de microcirculatie stimuleert, de absorptie van 
hematomen en opzwellingen met gradueel herstel van de huidweefsels vergemakkelijkt, een correcte genezing 
bevordert en de vorming van weefselverslapping en onesthetische aandoeningen belet. Door de bijzonderheid van 
het bacteriostatische garen met zilverionen wordt de bacterieproliferatie verhinderd, het ontstaan van onaangename 
geurtjes voorkomen en het natuurlijk evenwicht van de huid behouden. 

hygiënische opening
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Het nieuwe welzijn 
dankzij zilverionen

SOLIDEA, altijd met aandacht voor het welzijn en de gezondheid van ons lichaam, presenteert een 
nieuwe lijn van SILVER SUPPORT elastische steunbanden, voor de behandeling en het voorkomen 
van gewrichtspathologieën; knie, enkel, elleboog en pols: Alle produkten van deze nieuwe lijn zijn 
vervaardigd uit bacteriostatisch garen met zilverionen.
De rijke ervaring van SOLIDEA, die altijd al een levendige onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit 
uitvoert om steeds vernieuwende en concurrerende produkten op de markt aan te bieden, heeft een 
uitstekende combinatie tot stand gebracht van de technisch-structurele kenmerken van het weefsel 
en de grondstoffen van hoog kwalitatief niveau, zoals het bacteriostatisch garen met zilverionen, die 
frisheid en welzijn garandeert.

BACTERIOSTATISCH DRAADWEEFSEL
Een bacteriostatische, anorganische agens op basis van zilver, die aan de vezel is toegevoegd 
en die door een systeem van langzaam vrijkomen wordt beschermd, remt de bacteriegroei 
op het textiel. De zilverionen, wat hun bacteriostatische functie aangaat, onderbreken de 
vermenigvuldiging van de pathogene micro-organismen (bacteriën).

Door de permanente aanwezigheid van de zilverionen in het textiel van de SOLIDEA 
artikelen van de SILVER SUPPORT lijn, blijven de bacteriostatische kenmerken ook in de 
tijd behouden.

Zilverionen

Permanent 
langzaam 
vrijkomen

De SOLIDEA produkten van de SILVER SUPPORT -lijn behouden daarom hun 
natuurlijke niveau van de bacterieflora waardoor het ontstaan van onaangename geurtjes 
wordt tegengegaan.
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SMC0
Bianco

SM24
Camel

X025
Blu Oceano

SMC9
Nero

SMC9
Nero

  
S    M    ML    L 

Silver Support Wrist cod. 0391B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

  
S    M    ML    L    XL 

Silver Support Elbow cod. 0390B8

SMC9 Nero

SMC9 Nero

75% Poliamide
25% Elastan

Maten

Kleuren

75% Poliamide
25% Elastan

Maten

Kleuren

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 

Elastische en zachte polsband, ondersteunt op een comfortabele wijze het gewricht van de pols zonder dat de 
beweging ervan wordt geblokkeerd. Aangeraden bij ontstekingen van het gewricht, lichte trauma’s, tendinitis, 
arthrose, arthrodese, carpale tunnel, en bij sportactiviteiten waarbij het polsgewricht wordt belast. Vervaardigd uit 
bacteriostatisch draadweefsel met zilverionen waardoor het biologisch evenwicht van de huid onveranderd blijft en 
de bacteriegroei wordt geremd. 

Elastische, samendrukkende en zeer comfortable elleboogband. Deze wordt gemakkelijk gedragen dankzij de 
grote aanpasbaarheid van de stof.  Voorzien van steunbanden om de buig- en strekbewegingen van het gewricht 
te leiden, en van een zachte inzet voor de elleboog, die het gewricht ondersteunen waardoor de correcte beweging 
ervan wordt vergemakkelijkt. Ideaal ter bescherming tijdens de sportbeoefening. De elleboogband is onmisbaar bij 
verstuikingen, tendinitis, ontwrichtingen, arthrose en bij de rehabilitatie na breuken. Vervaardigd uit bacteriostatisch 
draadweefsel met zilverionen waardoor de bacteriegroei wordt voorkomen en het natuurlijk evenwicht van de huid 
onveranderd blijft. 
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S    M    ML    L    XL 

Silver Support Knee cod. 0389B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

  
S    M    ML    L    XL 

Silver Support Ankle cod. 0392B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

SMC9
Nero

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

75% Poliamide
25% Elastan

Maten

Kleuren

75% Poliamide
25% Elastan

Maten

Kleuren

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 

Elastische knieband, zonder naden, met een perfecte aanpasbaarheid voor het lidmaat; de zijbanden uit stug breisel 
steunen het gewricht, de zachte en lichte stof op de knieschijf en in de knieholte hindert de beweging niet. De revolutionaire 
elastische rand met siliconen houdt de knieband altijd in de correcte positie. Ideaal ter bescherming voor sport, in geval van 
ontwrichtingen, kneuzingen, arthrose en in de rehabilitatiefase na operaties. Vervaardigd uit bacteriostatisch draadweefsel 
met zilverionen die de bacteriegroei remt en waardoor ademing en een thermoregulerend effect wordt gegarandeerd. Het 
wordt aangeraden de rand met siliconen met een neutrale zeep vòòr het gebruik te wassen zodat deze al vanaf het eerste 
gebruik beter aan de huid blijft vastzitten.  

Elastische, zachte en comfortabele enkelband. Deze wordt gemakkelijk gedragen dankzij de aanpasbaarheid van 
de stof. Met verstevigde zijbanden ter hoogte van de malleolus en met een zachte inzet voor de hak, ondersteunt 
het gewricht waardoor een correcte beweging ervan wordt vergemakkelijkt. Ideaal ter bescherming tijdens de 
sportbeoefening, bij verstuikingen, tendinitis, ontwrichtingen, onstabielheid van de enkel en als passieve steun in 
de rehabilitatiefase. Vervaardigd uit bacteriostatisch draadweefsel met zilverionen waardoor de bacteriegroei wordt 
geremd en het natuurlijk evenwicht van de huid onveranderd blijft. 
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BACTERIOSTATIC

FOOT ODOR CONTROL

MICROMASSAGE
TRANSPIRANT

Garen met bacteriostatische 
agens met zilverionen waardoor de 
bacteriegroei wordt vermeden.

Product met ventilatie en 
huidzweetdoorlatende kenmerken, 
vermijdt het vormen van onaangename 
geurtjes, ook na meerdere uren van 
gebruik.

Gepatenteerd speciaal hoogwaardig 
technologisch weefsel met golven, 
met de natuurlijke bewegingen van 
het lichaam oefent het weefsel een 
doeltreffende micromassage uit, 
stimuleert het de microcirculatie, 
worden krampen minder en wordt de 
vorming van melkzuur voorkomen. 
Door het zweetdoorlatende weefsel 
wordt de voet droog en in alle 
jaargetijden op de juiste temperatuur 
gehouden.

binnenkant weefsel 
met micromasserende en 
thermoisolerende golven

Buitenkant weefsel met 
bacteriostatisch garen met 

zilverionen

Textuur met belasting- en 
trillingsabsorptie

SOLIDEA heeft een nieuw concept van sportieve kousen met graduele compressie uitgevonden

Drie originele modellen, veel innovatieve concepten

Lijn unisex kniekousen. Met graduele compressie in gepatenteerd micromasserend weefsel dat de bloedsomloop activeert. De speciale textuur met 
driedimensionale golven in sterk reliëf, naast het micromasserende effect, bevordert de ventilatie en garandeert een perfecte transpiratie van de huid 
en zorgt ervoor dat de voeten in alle seizoenen altijd droog en op de juiste temperatuur blijven, waarbij het ontstaan van onaangename geurtjes, ook 
na verscheidene uren van gebruik, wordt tegengegaan. Het tonificerend effect van de micromassage bevordert de bloedsomloop en biedt welzijn 
en energie. De actieve micromassage van het weefsel laat oppervlakkige gleufjes op de huid achter, teken van de waterafdrijvende doeltreffendheid, 
die na enkele uren verdwijnen, waarbij de huid glad blijft en de overbodige vloeistoffen zijn afgevoerd. Vervaardigd met bacteriostatisch garen met 
zilverionen die de bacterieproliferatie hindert en het behoud van het biologisch evenwicht van de huid bevorderd.  Aangeraden voor de preventie van 
de veneuze insufficiëntie en vooral aangeraden voor alle sportactiviteiten, vermindert krampen en beschermt spataderen. Elimineert en voorkomt de 
vorming van melkzuur en de graduele compressie vermijdt onnodig energieverlies. Voor een betere draagbaarheid van de kousen wordt aangeraden 
deze over een droge huid aan te trekken.

micromasserend
bacteriostatisch
zweetdoorlatend
geurcontrole

thermo-isolerend
stootabsorberend 
energiegevend

GEPATENTEERD MICROMASSEREND WEEFSEL
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S    M    L    XL    XXL 

Power Unisex cod. 0442A5

SM00
Bianco

X030
Blu Navy

  
S    M    L    XL    XXL 

Speedy Unisex cod. 0443A5

SM00
Bianco

X030
Blu Navy

SM09
Nero

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

82% Poliamide
18% Elastan

Maten

Kleuren

82% Poliamide
18% Elastan

Maten

Kleuren

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 

Mini-sokje in micromasserend weefsel met driedimensionale golven dat een perfecte transpiratie van de huid 
bevordert en zorgt ervoor dat de voeten droog en op de juiste temperatuur blijven. De actieve micromassage van 
het weefsel bevordert  de bloedsomloop en geeft tonus en energie. Vervaardigd met bacteriostatisch garen met 
zilverionen die de bacterieproliferatie hindert en het ontstaan van onaangename geurtjes, ook na verscheiden uren 
van gebruik, tegengaat. Aangeraden voor een dagelijks gebruik en vooral aangeraden voor alle sportactiviteiten.  

Sokjes met graduele compressie in micromasserend weefsel met driedimensionale golven dat een perfecte 
transpiratie van de huid bevordert en zorgt ervoor dat de voeten droog en op de juiste temperatuur blijven. De 
actieve micromassage van het weefsel bevordert  de bloedsomloop en geeft tonus en energie. Vervaardigd met 
bacteriostatisch garen met zilverionen die de bacterieproliferatie hindert en het ontstaan van onaangename 
geurtjes, ook na verscheiden uren van gebruik, tegengaat.  Aangeraden voor de preventie van de veneuze 
insufficiëntie en vooral aangeraden voor alle sportactiviteiten, vermindert krampen en voorkomt de vorming van 
melkzuur.  
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S    M    L    XL    XXL 

Energy Unisex cod. 0440A5

  
S    M    L    XL    

Solidea Leg cod. 0316A5

SM00
Bianco

SM24
Camel

X030
Blu Navy

X010
Antracite

SM09
Nero

cm. 
42-46

cm. 
27-31

M LSSIZE

d

b

calf circumference

d

ankle circumference

b

cm. 
30-34

cm. 
34-38

cm. 
18-21

cm. 
21-24

cm. 
38-42

cm. 
24-27

XL

SM00
Bianco

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

82% Poliamide
18% Elastan

Maten

Kleuren

82% Poliamide
18% Elastan

Maten

Kleuren

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 

Kniekousje met graduele compressie in micromasserend weefsel met driedimensionale golven dat een perfecte 
transpiratie van de huid bevordert en zorgt ervoor dat de voeten droog en op de juiste temperatuur blijven. De 
actieve micromassage van het weefsel bevordert  de bloedsomloop en geeft tonus en energie. Vervaardigd met 
bacteriostatisch garen met zilverionen die de bacterieproliferatie hindert en het ontstaan van onaangename 
geurtjes, ook na verscheiden uren van gebruik, tegengaat.  Aangeraden voor de preventie van de veneuze 
insufficiëntie en vooral aangeraden voor alle sportactiviteiten, vermindert krampen en voorkomt de vorming van 
melkzuur.      

High-tech beenwarmers met gepatenteerd micromasserend systeem. Elastisch, ademend, tonificerend en 
verwarmend. Met graduele compressie, om de bloedcirculatie te stimuleren en het opzwellen van benen en 
enkels te voorkomen. Ook voor sport aangeraden. Met Sanitized® hygiëne-functie. 

Solidea Leg kan ook aan de bovenste 
ledematen worden gedragen, voor de keuze 
van de maat wordt naar de matentabel van 
de onderste ledematen verwezen.
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S    M    L    XL    XXL 

Panty Effect cod. 0300A5

W035
Grigio Metallic

  
S    M    L    XL    XXL 

Panty Contour cod. 0301A5

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

82% Poliamide
18% Elastan

Maten

Kleuren

78% Poliamide
18% Elastan
  4% Katoen

Maten

Kleuren

Bereken on-line je maat 

Bereken on-line je maat 

Techno-boxer met gepatenteerd micromasserend systeem. Modelleren de vormen met een prettig elastisch effect. 
Ademend, omsluitend, voorzien van een prettige anatomische voorinzet. Vervaardigd uit speciale bacteriostatische 
draadweefsels.

High-tech, ademende, halflange boxer.  Modellerend, omsluitend van de buik tot aan de knie, met gepatenteerd 
micromasserend systeem. Katoenen anatomische voorinzet en practische hygiënische opening. Vervaardigd uit 
speciale bacteriostatische elastische draadweefsels. 



75

  
S    M    L    XL    XXL 

Panty Plus cod. 0302A5

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

SM09 Nero

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

78% Poliamide
18% Elastan
  4% Katoen

Maten

Kleuren

Bereken on-line je maat 

High-tech, modellerende, omsluitende, ademende panty voor onder de broek met gepatenteerd micromasserend 
systeem. Katoenen anatomische voorinzet en practische hygiënische opening.  Vervaardigd uit speciale 
bacteriostatische elastische draadweefsels. Ook voor sport geschikt.

Aantekeningen
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cod. M6X26 - 60x40x3 cm
Wandverlichting

cod. M6X24 - 54x37x192 cm

cod. 031009
Rekuitrusting 100 cm

cod. M3X115 - 53,5x4 cm
Strip

cod. M6X3 - 18x30x50 cm

cod. M6X15 - 38x45x60 cm
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Het is niet toevallig dat de 
SOLIDEA produkten van hoge 
kwaliteit zijn. Elk produkt is het 
resultaat van grote ervaring, 
constant onderzoek en 
proefneming, van nauwkeurige 
controle en een selectie van 
de meest hoogwaardige 
draadweefsels om aan de 
moderne vrouw uniek plezier 
en exclusief welzijn te bieden.
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Certificaten die door de meest gemachtigde 
en voornaamste instituten zijn afgegeven

De SOLIDEA produkten zijn met 
internationale patenten beschermd.
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DISPOSITIVO MEDICO 
Classe 1

Conforme alla direttiva
europea 93/42 EEC

Medical Device

De SOLIDEA collectie biedt kousen en panties met graduele compressie 
in verschillende compressieklassen van 8/11 mmHg tot 34/46 mmHg. De 
compressie (in ons geval de elastische compressie) is de kracht die door de 
panty op het been wordt uitgeoefend, en wel dusdanig dat het pompeffect 
wordt bevorderd en de bloedcirculatie wordt geholpen. De compressie meet 
men op vaste punten en wordt uitgedrukt in millimeter kwik (mmHg). Wanneer 
men van compressie spreekt, vermeldt men specifiek de afnemende graduele 
compressie naar boven toe. De hoogste waarde van de compressie is het 
malleolus, in medische term punt B. SOLIDEA verklaart dat op elk afzonderlijk 
artikel de compressie bij punt B is opgemeten.

WE MOETEN AAN ONZE GEZONDHEID DENKEN! De certificatie op de 
stoffen die door de enige Internationale Vereniging voor onderzoek en testen 
op het gebied van textiel-ecologie wordt afgegeven, is een toegevoegde 
waarde van Solidea en een verdere garantie voor de gebruikers van het 
product. De OEKO-TEX 100 certificatie getuigt dat tijdens het gebruik 
van de producten de hoeveelheid van schadelijke stoffen die worden 
afgegeven de toegestane grenswaarden van het OEKO-TEX Standaard 
100, ecologisch keurmerk en leider in de wereld van de textiel artikelen, 
niet worden overschreden. SOLIDEA volgt de productieve fasen van haar 
producten zorgvuldig met constante kwaliteitscontroles en de aanwending van 
gecertificeerde grondstoffen.

De Sanitized® hygiëne-functie is in het weefsel geïntegreerd! Sanitized® 
handelt als een interne ontgeurder, voorkomt de ontwikkeling van zweetgeur en 
de kleding wordt hierdoor langer fris gehouden. De Sanitized® hygiëne-functie 
voorkomt op doelmatige wijze de bacterieproliferatie ook bij het buitensporig 
transperen en brengt meer comfort en welzijn in het dagelijks leven.

Het CE merk is een teken dat op een bepaalde typologie van producten door 
de fabrikant zelf wordt aangebracht waarmee zij een eigen certificatie geeft dat 
deze overeenstemmen met (of conform zijn aan) de vereisten die essentieel zijn 
voor het in de handel brengen en het gebruik in de Europese Gemeenschap. 
Het aanbrengen van het merk wordt door de wet voorgeschreven om het 
product in de landen die bij de Europese Economische Ruimte (EER) zijn 
aangesloten in de handel te kunnen brengen. De Solidea producten zijn 
gecertificeerd als Klasse I medische hulpmiddelen en oefenen een preventieve 
en genezende functie uit bij stoornissen die aan veneuze insufficiëntie zijn te 
wijten.

van tot



SOLIDEA in de wereld

EUROPA

België

Bosnië

Kroatië

Finland

Duitsland

Groot-Brittannië

Groother-Togdom 
Luxemburg

Griekenland

Denemarken

Estland

Frankrijk

Georgië

ITALIË

Ierland

Ijsland

Letland

Litouwen

Macedonië

Noorwegen

Nederland

Polen

Portugal

Tsjechische 
Republiek

Roemenië

Rusland

Servië

Slowakije

Spanje

Zweden

Zwitserland

Oekraïne

Hongarije

AMERIKA

Canada

Verenigde 
Staten 

Brazilië

Costa Rica

Mexico

Peru

AFRIKA

Zuid-Afrika

OCEANIË

Australië

Madagaskar

Marokko

Mauritius

Tunesië

Nieuw-Zeeland

AZIË

China

Korea

Verenigde 
Arabische Emiraten

Japan

Hong Kong

Iran

Syrië

Vietnam

Qatar

Turkije

Taiwan

Kazachstan



onze filosofie

Buitenaanzicht SOLIDEA zetel – Calzificio Pinelli

Kwaliteit
Technologie
Welzijn
Esthetiek
Service
Eco-duurzaamheid



www.solidea.com

Medical 
Graduated 
Compression
Hosiery
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SOLIDEA by Calzificio Pinelli s.r.l.
Wettelijke zetel: Via Germania, 11

Kantoren: Via Belgio,14
46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 788411
Fax +39 0376 770921

info@solidea.com
pec: solidea@pec.selenebs.it

de charme van het welzijn

SOLIDEA kan verbeteringen in de produktie aanbrengen en behoudt zich daarom het recht voor de kenmerken te 
wijzigen zonder hier vooraf bericht van te hoeven geven.


