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Ultimate Compression



BLESSURE PREVENTIE

HERSTEL

UITHOUDINGSVERMOGEN



Knap´man® : Ultimate Compression
Unieke compressiewaarde van 45% 
Tot 3x zo sterk als andere merken
Hoe sterker de compressie, hoe beter het effect. Knap’man® 
heeft compressiekleding ontwikkeld met compressiewaardes 
tot 45%, zonder hierbij de bewegingsvrijheid te beperken. 
Andere merken gaan vaak niet verder dan 10 à 15% 
compressie.

Hoe minder spiervibratie tijdens inspanning, hoe minder 
spierschade. De unieke 45% compressiewaarde van 
Knap’man® zorgt voor maximale spierondersteuning en 
spierstabilisatie. Voor de preventie van bovenbeenblessures, 

Door de gerichte compressiezones en hoge compressie-
waarde wordt de bloedcirculatie gestimuleerd. Hierdoor 
wordt de zuurstoftoevoer verbeterd, en worden afvalstoffen 
sneller afgevoerd. Dit zorgt voor een merkbaar kortere 
herstelperiode.

Meer kracht en uithoudingsvermogen 
Dankzij de verbeterde bloedcirculatie en de minimalisering 
van spiertrillingen gaat er minder energie verloren, waardoor 
de spieren minder snel vermoeid raken.

Han Tijshen - Hoofd fysiotherapie N.E.C. Nijmegen

“ Na jaren lang onderzoek naar lies- en hamstringblessures, 
heb ik in samenwerking met Knap'man® de revolutionaire 
compressiebroek ontwikkeld. Mijn spelers hebben minder
last van blessures en zijn langer en intensiever inzetbaar.”

Jochen Habsch - Sportarts en Expert Kinetische Taping

“ In de praktijk kom ik vaak pijnklachten tegen door een 
verkeerde houding. Hierdoor kan chronische pijn ontstaan. 
Deze klachten kunnen door het dragen van Knap'man® 
producten duidelijk verminderd worden."





Houdingcorrigerende werking
Dankzij de gerichte compressietechnologie van 
Knap’man® wordt een juiste en actieve houding 
gestimuleerd. Hierdoor kunnen veel klachten en 
blessures, zoals rug- en schouderklachten, worden 
voorkomen. 

Geavanceerde 3D-technologie
Niet alleen de compressiewaarde, maar ook de 
geavanceerde 3D-productietechniek bepaalt de 
hoeveelheid compressie in de compressiekleding 
van Knap’man®. 

Unieke, 45% Compressie
Tot 3 x zo sterk als andere merken 
Knap’man® introduceert unieke, gerichte 

merken gaan tot maximaal 15% compressie. 
Deze gerichte, gepatenteerde compressiezones 

wat zorgt voor stabiliteit en ondersteuning op de 
belangrijkste punten van het lichaam.

Rens van Eijden - Aanvoerder N.E.C., Nederlandse Eredivisie

“    De compressiebroeken van Knap'man® geven mij enorm veel steun, 
zonder te knellen en mijn bewegingen te belemmeren. Er is geen training 
of wedstrijd dat ik de broek niet draag!”



Knap’man® Zoned Compression Shorts & Tights
Ultimate Sport Performance

De compressiebroeken van Knap'man® zijn revolutionair. 
De 45% compressiewaarde is uniek en ongeëvenaard. 
Andere merken compressiekleding gaan tot maximaal 
15% compressiewaarde. Inmiddels worden de com-
pressiebroeken gebruikt door vrijwel alle Nederlandse 
Eredivisieclubs voetbal en spelen veel professionele 
hockeyers met de broeken. 

Deze sterke revolutionaire compressie zorgt voor unieke 
voordelen op het gebied van blessurepreventie, spierherstel 
en uithoudingsvermogen. De spieren en gewrichten worden 
optimaal ondersteund en gestabiliseerd, zonder de 
bewegingsvrijheid te beperken. 

De moderne, geavanceerde 3D-productietechnieken zorgen 
ervoor dat de pasvorm en het draagcomfort optimaal zijn.



Knap’man® Zoned Compression Shirts

De Knap'man® compressieshirts bevatten de door 
Knap'man® gepatenteerde, gerichte compressiezones. 
Deze compressiezones ondersteunen de romp, 

actieve houding. Waardoor blessures, zoals rug- en 
schouderklachten, aanzienlijk kunnen worden verminderd. 
De moderne, geavanceerde 3D-productietechnieken zorgen 
voor een perfecte pasvorm en extra draagcomfort. 



Jorien ter Mors (schaatsster)
Tweevoudig Olympisch Kampioen  
schaatsen

“De lange broek van Knap’man® helpt mij 
sneller en beter herstellen na trainingen en 
wedstrijden. Hij zit geweldig. Ik draag hem 
ook altijd tijdens het reizen.”

Jeroen Zoet (voetballer)
Keeper PSV Eindhoven, Nederlandse 
Eredivisie & Nederlands Elftal

“Knap’man® heeft voor al mijn keepers- 
tenues de juiste kleur compressiebroek, 
zodat ik geen wedstrijd zonder hoef te 
spelen!”

Christian Santos (voetballer)
Speler N.E.C. Nijmegen, Nederlandse 
Eredivisie, Nationaal Team Venezuela

"Ik heb lang last gehad van liesproblemen en ben 
daar ook aan geopereerd. Sinds ik de Knap’man® 
Compressiebroeken draag heb ik nooit meer last 
gehad van liesblessures."

Jordan Botaka (voetballer)
Speler Leeds United, Championship Engeland &  
Nationaal Team Congo-Kinshasa

“In Engeland ligt het niveau hoog en spelen we veel 
wedstrijden, waardoor de kans op blessures ook  
toeneemt. De compressieshort van Knap’man® helpt 
me blessurevrij te blijven. Ik merk ook dat ik beter  
herstel na trainingen en wedstrijden.”

Björn Kellerman (25, hockey)
Speler SV Kampong H1, selectie 
Nederlands elftal Road to Rio

“Iedere topsporter is natuurlijk zuinig 
op zijn spieren. De juiste onderkle-
ding kan daarbij het verschil maken. 
Ikzelf ben in dat kader positief verrast 
na het uitproberen van Knap’man® 
Compressiekleding. De kleding sluit 
perfect op het lichaam aan.  
Het geeft je spieren extra steun maar 
tegelijkertijd ook bewegingsvrijheid. 
Ik draag Knap’man® compressie- 
kleding voortaan tijdens alle 
trainingen en wedstrijden.”



Leonard Nienhuis (voetballer)
Keeper SC Cambuur, Nederlandse Eredivisie 

“Andere merken beloven van alles, maar bij  
Knap’man® merk ik dat het daadwerkelijk iets doet! 
Als ik op kunstgras heb gespeeld, had ik vaak twee 
dagen spierpijn. De compressiebroeken van  
Knap’man® helpen mij om sneller te herstellen”.

Ludovic Butelle (voetballer)
Keeper Angers SCO, Ligue 1. Frankrijk.

“Als keeper moet je op onverwachte momenten  
de inspanning leveren. Dat vergt veel van je  
spieren. Dankzij de ondersteuning van de  
Knap’man® Compressieshorts kan ik sneller 
reageren.”

Meryem Uslu (kickbokster)
Duits kickbokser van het jaar 2014 
Europees- en Wereldkampioen MauyThai 
(tot 57 kg.) Meervoudig Duits Kampioen 
K1, Muaythai & Fullcontact  

“Het verraste me hoe goed de kleding 
van Knap’man® helpt tijdens mijn herstel. 
Ik heb ik veel minder last van spierpijn 
en kan daardoor meer en intensiever 
trainen.”

Anouk Dekker (voetbalster)
Ex aanvoerster FC Twente vrouwen, nu  
FC Montpellier HSC (Frankrijk) & Nederlands Elftal

“Mijn Knap’man® Compressiebroek doe ik als eerste  
in mijn sporttas! Ik ben razend enthousiast over de 
broek en raad hem iedereen aan!” Kevin Wolf (voetballer)

Hannover 96 II

“Ik heb een jaar geworsteld met  
bovenbeen- en liesblessures. Sinds ik de 
Knap’man® shorts draag, kan ik eindelijk 
weer zonder klachten voetballen. Ik merk 
dat ik minder blessuregevoelig ben als ik 
Knap’man® draag.”



Zoned Compression Short
Ultimate Sport Performance

Ook in damesuitvoering.

Ultimate Sport Performance

Ook in damesuitvoering 
en 3/4 model.

Zoned Compression Shirt
Ultimate Sport Performance Ultimate Sport Performance

De revolutionaire zoned compression short van Knap’man® is verkrijgbaar in de meest gangbare clubkleuren. 



Ultimate Compression
Met een compressiewaarde tot wel 45% 
geeft Knap'man® de ultieme compressie.

MaxClima™ CoolTouch
Aangenaam en koel gevoel dankzij de 
moderne productietechnieken en CoolTouch-
toepassing. Ook na langdurig dragen.

Buitengewoon Ademend
Het MaxClima™ textiel zorgt voor een 
uitstekende luchtdoorlatendheid.

Vormbehoud
Geavanceerd elastisch materiaal zorgt 
voor optimaal vormbehoud.

Soft Feel
De kleding voelt aan als een 
tweede huid dankzij de SoftFeel-
toepassing.

Sneldrogend
De speciale vorm van het garen 
zorgt er voor dat de kleding snel 
droogt, ook tijdens het sporten.

Optimale Bewegingsvrijheid
Unieke 45% compressiewaarde zonder  
de bewegingsvrijheid te beperken.

Gepatenteerd Design
De door Knap'man® gepatenteerde, 
gerichte compressiezones volgen de  
anatomie van het lichaam.

Silver Fresh
Permanent ingebouwde zilverionen  
zorgen voor een antibacteriële werking 
en voorkomen ongewenste geuren in de 
kleding.

Vochtregulatie
Het shirt en het lichaam blijft droog 
dankzij de optimale vochtregulatie in 
de kleding.

Extra Comfort
De bijzondere eigenschappen van 
het MaxClima™ textiel zorgen 
voor een optimaal draagcomfort.

Perfecte Pasvorm
De geavanceerde 3D-productietechnologie 
en de gerichte compressiezones zorgen 
voor de perfecte pasvorm.



 

Jorien ter Mors
Tweevoudig Olympisch 
Kampioen schaatsen
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