
            

 
 

Geachte Klant, 
 
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Knap’man compressieshort. 
 
Deze short wordt door erg veel (professionele) sporters gebruikt en deze zijn 
onverdeeld enthousiast over de werking en het comfort van de short. 
Op onze website vindt u extra informatie over de Knap’man compressiekleding. 
 
De Knap’man compressieshort is een bijzonder product met erg veel compressie en  
vraagt ook extra aandacht bij het aantrekken. Trek het zittend en gecontroleerd aan. 
Lees de aantrek- en wasinstructies aan de achterzijde van dit blad! 
 
Beschadigde producten door een verkeerde behandeling worden niet teruggenomen 
of vergoed.  
 
Als het product u om wat voor reden dan ook niet bevalt kunt u het aan ons 
retourneren. 
Echter niet als u het gedragen of gewassen heeft. Wij vragen u het product te passen 
(met onderbroek) en als het niet past of bevalt het in de originele verpakking aan ons 
te retourneren. 
 
Zeker als je niet gewend bent een compressiebroek te dragen, kan de Knap'man 
compressiebroek aan de onderkant van de broekspijp strak aanvoelen. Onze ervaring 
leert dat dit gevoel tijdens het sporten verdwijnt. 
 
Wij wensen u veel plezier met dit unieke product en horen ook graag uw ervaringen. 
Deze kunt u mailen naar info@knapman.nl 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Uw Knap’man Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 
 

Het aantrekken van de Knap’man® Zoned Compression Short vraagt zorgvuldigheid.  
De Zoned Compression Short is geen gewone short! 
De Ultimate Sport Performance 45, maar ook de USP 25 hebben erg veel compressie. 
 
 
Let op: Voorkom beschadiging door sierraden of nagels.  
Zorg dat de huid droog is. Werk zorgvuldig en rustig met aan- en uittrekken. 
 
Aantrekinstructies: 
1 Ga op de rand van een bed of stoel zitten. 

2 Trek de short tot aan de knieën aan. 

3 Neem de linker- of rechterpijp aan de binnenkant tussen duim en wijsvinger en werk 
     per pijp, afwisselend links en rechts, de pijp omhoog. 

4 Zorg dat de linkerpijp en rechterpijp zover als mogelijk in de lies omhoog zijn 
aangetrokken. 

5 Pak nu de bovenkant van de short en trek deze rustig en plooi vrij over de billen 
omhoog. 
 
Uittrekinstructies: 
1 Ga weer op de rand van een bed of stoel zitten. 

2 Neem de bovenrand van de short tussen duim en wijsvinger en trek het bovenste 
gedeelte 
     naar beneden, onder de billen vandaan. 
     De bovenrand van de short komt nu halverwege de bovenbenen. 

3 Neem de linker- of rechterpijp aan de binnenkant tussen duim en wijsvinger en werk 
     per pijp, afwisselend links en rechts, de pijp naar beneden. 
 
Wasinstructies: 
Niet wassen in temperaturen hoger dan 30 graden 
Niet strijken 
Niet in de wasdroger 

 
 

Beschadigde producten door een verkeerde behandeling worden niet teruggenomen 
of vergoed.  


