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DE PERSONALISEERDE STEUNZOOL



De BIONTECH®  Steunzool is een gepatenteerde op basis van biomechanica  wer-
kende inlegzool, die gewrichtpijnen helpt voorkomen en een ondersteuning voor de 
gehele orthese betekent. 
De verstrekte informatie is door certificaten bewezen en voldoet aan de Europese 
normen. 
De BIONTECH®Steunzool wordt in Europa geproduceerd  en heeft een unieke func-
tie. De productie is vrij van CO² en voldoet aan de Oeko-Tex- Standaard- 100.
De BIONTECH® Steunzool is geschikt voor vrijwel alle soorten schoenen en speciaal 
voor het gebruik in de  sport- en vrije tijd sector ontworpen. 
Volgens de test-rapporten geeft de BIONTECH® Steunzool voor de gehele orthese de 
volgende verlichting:

-  5,3 % minder trillingen aan de lendenwervels
-  17,2% minder trillingen aan het kniegewricht
-  12,6% minder trillingen aan het spronggewricht
-  44 % meer stabiliteit tijdens het lopen 

Dit allemaal leidt tot minder gewrichts- en rugpijn en zorgt ook voor een aanzienlijk 
beter evenwicht. Bovendien is de BIONTECH® inlegzool anti-bacterieel, geeft de ma-
ximale ventilatie en is thermoregulerend. (vermindert een overbelasting van het hart 
en de algemene risico’s).

WAT IS DE BIONTECH® STEUNZOOL?

WAT BETEKENT EEN “GEPERSONALISEERDE 
STEUNZOOL”?
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Door de BIONTECH®Steunzool  te verwarmen gaat de moleculaire structuur in het 
materiaal veranderen. De BIONTECH® inlegzool wordt op dat moment vormbaar en 
passt zich elke soort voet optimaal aan. Hierbij is het wel belangrijk. dat u zich aan de 
gebruiksaanwijzing houdt.

Na 2 minuten is de BIONTECH®Steunzool klaar met het vormen en deze vorm zal 
vervolgens zo blijven totdat de zool  weer opnieuw verwarmd wordt. Dit proces kan 
telkens weer herhaald worden en heeft het voordeel, dat de BIONTECH®  Inlegzool in 
verschillende schoenen gedragen kan worden.
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Het materiaal van de BIONTECH® Steunzool is anti-bacterieel en kan daardoor ook 
lastige geurtjes tot een minimum beperken.
De BIONTECH® Steunzool zorgt voor een uitstekende opname van het voetvocht Een 
gebruiklijke leren zool heeft voor de opname van deze hoeveelheid vocht zeker 30
minuten nodig, terwijl het gepatenteerde bovenmateriaal van de BIONTECH® Steunzool 
“ON STEAM” slechts 2 seconden ervoor nodig heeft. “ON STEAM” kan het tiendubbele 
van het eigen gewicht aan vocht opnemen en opslaan.
Daardoor kan de voet droog blijven en het geeft de schoen een extra draagcomfort, dat 
ook  een hele tijdt meegaat.
Bovendien is het materiaal anti-allergisch en 100% vrij van schadelijke stoffen, d.w.z. 
ook na heel lange tijd ontstaat er geen Chrom VI risico volgens het Oeko-tex-label.

ANTI-BACTERIEEL / ANTI-ALLERGISCH

De BIONTECH® Steunzool is gezien de eigenschappen van het bovenmateriaal ESD / 
anti-statisch en haast in staat te geleiden. De waarde Ω ligt bijna bij 0.

ANTI-STATISCH / ESD

De BIONTECH® Steunzool voldoet aan de norm van de Arbowet in Oostenrijk, die 
25.600 cicli eist. Hij is gecontroleerd und gecertificeerd op 400.000 cicli.

SCHEURVAST / SCHUURTEST

De BIONTECH® Steunzool is makkelijk te onderhouden en kan in een normale was-
machine worden gewassen, zonder te krimpen of te verkleuren. Wij raden een was-
temperatuur van 60 Graden aan.

ONDERHOUD EN WASBAARHEID

Thermogeformte
Basic-Insole
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ON STEAM

VERGELIJKBARE WAARDEN:
“ON STEAM” MET VARKENSLEER

VARKENSLEER

A:50

A:30

Schuurvastigheid

B:57

B:28

Diffusie vermogen mg/cm², h

109,4

17,4

Geheugen coëfficiënt mg/cm²

2 Segundo

33 Minutos

Opnametijd (Waterdruppeltest)

200.000

5.555

Slijtvast (vochtig)

400.000

Slijtvast (droog)
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ZO GEBEURT DE PERSONALISERING VAN DE
BIONTECH® STEUNZOOL

STAP 1.
Pak uw schoenen en haal de evtueel erin zittende Standaard-Inlegzool eruit.

STAP 2.
Doe de BIONTECH® Steunzool parallel, met de tekstkant boven, in de magnetron.
Zet hem 40 seconden op 500 Watt. U kunt ook de oven op 110 graden voorverwarmen 
en de zool dan 90 seconden in de oven doen.

STAP 3.
Haal de BIONTECH® Steunzool uit de magnetron/de oven en wacht totdat de zolen 
een aangename lichaamstemperatur hebben (na ca. 30 seconden).

STAP 4.
Doe de BIONTECH® Steunzool nu in je schoen en trek hem aan.

STAP 5.
Ga rustig 2 minuten helemaal rechtop in de schoenen staan. 
Let wel, dat zich het gewicht van de schouders naar beneden langs de heupen in 
de hielen verplaatst. Dat garanteert, dat u helemaal recht staat en de BIONTECH® 
Steunzool zich perfect uw voet aanpasst.

De BIONTECH® Steunzool dwingt u nu, een optimale lichaamshouding aan te nemen.
Wij raden u aan, de schoenen eerst enkele uren (ca.3-4) te dragen. 
De BIONTECH® Steunzool is nu klaar en voor u gepersonaliseerd.

Dit proces kunt u telkens weer herhalen.
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OFFICIiëLE BIONTECH PARTNER EUROPA

WOLFINGER GMBH
Ahornweg 7, 4052 Ansfelden / Oostenrijk
office@wolfingergmbh.at
www.biontech-einlegesohle.at

scann for 
more Info!
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