
ACTIEVER LEVEN  
ACTIEF BELEVEN

 
Herontdek nu met VenoTrain®  
de schoonheid van het leven  
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ALL SEASON COLORS

L
IV

ING BARCELONA

Bodyshaping & Style 
Platte buik. Stevige billen:  

VenoTrain® micro.

Compression & Fashion 
Opgewekte kleuren voor elk  
seizoen en elke gelegenheid.

Travel & Outdoor 
Avontuurlijke trip: 24 uur  

in Barcelona
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Voor elke kous  
de passende Kleur.

*  De patronen en batikvarianten zijn voor de compressiekous VenoTrain micro in alle kleuren verkrijgbaar (caramel, 
marine, antraciet, zwart, crème, amaretto, espresso). Op het voorbeeld is het patroon in de kleur caramel afgebeeld. 

VenoTrain®-kleursysteem

VenoTrain® 
Gun uzelf de vrijheid en draag voortaan uw eigen stijl.  
Actief of heel relaxed. VenoTrain® compressiekousen passen 
heel goed bij zowel professionele situaties als in uw vrije tijd, 
dagelijkse leven of tijdens een avondje uit.

!
VenoTrain®  compressiekousen

verkrijgbaar  met of zonder  voorschrift!

STANDAARDKLEUREN SPECIALE KLEUREN DESIGN-EDITIE  
VenoTrain® micro*
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De VenoTrain®- 
kleurenwereld

Caramel, marine,  
antraciet, zwart.

Standaardkleuren – verkrijgbaar voor de  
VenoTrain®-modellen micro, soft, look,  
business en impuls.

Crème, amaretto,  
espresso.

Speciale kleuren – verkrijgbaar voor de  
VenoTrain®-modellen micro en soft.

18

Onze medische 
compressiekousen zijn  
uw ideale begeleider.  

Ze overtuigen niet alleen door hun 
prachtige kleuren, maar ook door 
hun uniek werkingsmechanisme 
dat van buiten niet te zien is.

Actiever leven  
met compressie

Ter preventie, tijdens de 
zwangerschap, bij spataderen 
of bij lichte tot matige veneuze 
aandoeningen. Onze VenoTrain® 
compressiekousen verbeteren 
de conditie van uw beenaderen 
voelbaar en ze verhogen uw 
welzijn. Probeer ze gewoon eens 
uit!

Mix your Style
Compressie mode voor elke look

VenoTrain® micro
Mooi voor elke gelegenheid

VenoTrain® look
Glans en glitter met eyecatcher-garantie

VenoTrain® soft
Robuuste allrounder  
voor outdoor sportievelingen

VenoTrain® business
Voor langdurig zitten op kantoor  
of tijdens zakenreizen

VenoTrain®-verzorgingsartikelen
Onze verzorgingsartikelen voor  
compressiekousen

VenoTrain® act
Preventieve compressie voor  
mooie en actieve benen

VenoTrain® cocoon
Compressie en huidverzorging in één

VenoTrain® impuls
Compressie voor een zorgeloos leven

INHOUD
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12 
Barcelona
Ontdek de  
Catalaanse metropool

KIES UW  
KLEUR!
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Past bij alles – 
 past bij iedereen
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Geef VenoTrain®  
gewoon eens een plaats in uw leven.
Voor onze VenoTrain-compressiekousen is geen fashion-uitdaging 

te groot. Coole sneakers of sensuele hakken, een casual jeans, of 
zakelijke outfit, regenjas of wollen mantel – maakt niet uit welke 

look: de vele opgewekte VenoTrain-kleuren passen altijd en maken 
elke outfit compleet.

"Er goed uitzien met  
compressiekousen  
is supereenvoudig"

Neele Hoffmann 
Modeblogster, justafewthings.de

VenoTrain® compressiekousen 5
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VenoTrain® micro

ADEMBENEMEND UITERLIJK.

Ze maakt niet alleen indruk met haar pure elegantie, maar dankzij haar aangename  
draaggevoel geeft ze je ook zin om te bewegen. De VenoTrain micro is de ideale  
compressiekous voor iedereen die graag onderweg is en actief van het leven wil  

genieten. Ze geeft je simpelweg zin om te leven en te beleven!

MIJN FORMULE OM ME 
GOED TE VOELEN ALS IK 
UITGA
  
 › Aangename compressie  
+ Leuke look  
= Een geweldige tijd

Slanke taille, platte buik, 
optisch stevige billen – 

VenoTrain® micro is 
bodyshaping in stijl.
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Ons model draagt  
VenoTrain® micro in  

marine, design-editie  
patroon "Tango".
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HET 
FAVORIETE 
DEEL VAN 
UW OUTFIT Vaarwel tegen verveling:  

stel uw eigen VenoTrain 
micro Style samen uit de 

vier standaardkleuren, drie speciale 
kleuren, twee design-edities, twee 
batikvarianten en vier uitvoeringen.

De VenoTrain micro maakt benen nog mooier. Ze is 
bijzonder zacht en huidvriendelijk, gemaakt van soepel 
breiwerk en stimuleert de doorbloeding, ontlast de 

aderen en geeft u een mooi silhouet. Geen wonder dus dat ze 
onze populairste compressiekous is.

CARAMEL
ANTRACIET CRÈME

ESPRESSO

M A R I N E Z W A R T
A M A R E T T O

VenoTrain® micro
Ontdek verscheidenheid: stel uw VenoTrain samen.

Beschikbare maten* 
Perfect-fit
S, M, L, XL 

Compressieklassen 
Ccl 1  18 – 21 mmHg
Ccl 2  23 – 32 mmHg

Materiaal
Ccl  1  65 % polyamide, 35 % elastaan
Ccl  2  55 % polyamide, 45 % elastaan

Richtlijnen voor verzorging

40

Uitvoeringen
Kniekous(AD), lieskous (AG),  
panty (AT), zwangerschapspanty (ATU)

* Voor maatwerk neemt u contact op met uw speciaalzaak.

Ons model draagt VenoTrain® micro in amaretto,  
design-editie patroon "Jive".



8 VenoTrain® look

De heel bijzondere kous voor heel bijzondere 
momenten. Glamoureuze glans met een 
vleugje transparantie en push-upeffect: 
VenoTrain look is onze eyecatcher.

— 
LOVE  
THE  
NIGHT.

Beweegt mee met elke dance move: 
dankzij stretchcomfort en Trilobal-
vezels voor een goede pasvorm.   

8



Titel 9

CARAMEL
ANTRACIET

M A R I N E Z W A R T

Beschikbare maten* 
Perfect-fit
S, M, L, XL 

Compressieklassen 
Ccl 1  18 – 21 mmHg 
Ccl 2  23 – 32 mmHg

Materiaal
Ccl 1  60 % polyamide, 40 % elastaan
Ccl 2  55 % polyamide, 45 % elastaan

* Voor maatwerk neemt u contact op met uw speciaalzaak.

Uitvoeringen
Kniekous (AD)
Lieskous (AG)
Panty (AT)

Richtlijnen voor verzorging

40

VenoTrain® look
Onweerstaanbare glans en lichte  
transparantie zorgen voor een heel 
bijzondere stijl – een echte blikvanger.

9
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MIJN  
WOONKAMER IS 

BUITEN.
Voor zij die het liefste in de natuur onderweg zijn: de  

VenoTrain soft is de ideale kous voor alle liefhebbers van 
vrijheid. Haar zachte en huidvriendelijke, maar tegelijk ook 

bijzonder duurzame breiwerk, maakt haar tot de perfecte 
begeleider in uw dagelijkse leven, op lange wandelingen  

of op uitdagende trektochten.

» Of u nu over het strand wandelt 
of bergen beklimt:

deze kous gaat 
gewoon overal met u mee«

VenoTrain® soft

Of u nu over het 
strand wandelt of 
bergen beklimt:  

 deze kous gaat gewoon 
overal met u mee.
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CARAMEL
ANTRACIET CRÈME

ESPRESSO

M A R I N E Z W A R T
A M A R E T T O

VenoTrain® soft · even bont als de natuur: 
kies nu uit vier standaardkleuren en drie speciale kleuren uw gepersonaliseerde 
outdoor begeleider.

Beschikbare maten* 
Perfect-fit
S, M, L, XL 

Compressieklassen 
Ccl 1  18 – 21 mmHg
Ccl 2  23 – 32 mmHg

Materiaal
Ccl  1  70 % polyamide, 30 % elastaan
Ccl  2  65 % polyamide, 35 % elastaan

Richtlijnen voor verzorging

40

Uitvoeringen
Kniekous(AD), lieskous (AG),  
panty (AT)

* Voor maatwerk neemt u contact op met uw speciaalzaak.
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Unieke architectuur en 
indrukwekkende culturele 
hoogtepunten gecombineerd 
met mediterraanse 
levensvreugde en de 
betoverende Catalaanse 
gastvriendelijkheid – dat 

alles is Barcelona, de creatieve metropool van 
Catalonië aan de Middellandse Zee. Bruisend, 
wild, vurig, fascinerend: maak nu met ons een 
kleine ontdekkingsreis door de stad van de 
levensvreugde en Antoni Gaudí.

  

          ...
de belangrijkste woorden

· Hallo Hola

· Hoe gaat het? ¿Com estàs?

· Alsjeblieft Si us plau

· Dank je Gràcies

· Tot ziens Fins després

·  Ik heb mooie benen  

Tinc les cames simpàtiques

¡HOLA VIDA!  
¡HOLA BARCELONA! 

Reisbegeleider: onze compressiekousen ontlasten uw  
benen en verhogen uw welzijn.

Living Barcelona

ALL SEASON COLORS

L
IV

ING BARCELONA

Catalaans
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SAGRADA FAMÍLIA
Het beroemdste herkenningsteken 
van Barcelona. Het werd gebouwd 
door Antoni Gaudí en behoort 
vandaag de dag tot UNESCO 
werelderfgoed.

CREMA CATALANA
Een écht Catalaans streekgerecht 
– deze geflambeerde pudding is 
een van de lekkerste desserts ter 
wereld.

VenoTrain® soft
Ideaal voor tijdens de vlucht en lange  
verkenningstochten door de stad

VenoTrain® glider
Praktische aan- en uittrekhulp

VenoTrain® Lotion*
Verfrissende huidverzorging  
na een lange dag

Taalgids Catalaans
In Barcelona wordt weliswaar ook Spaans 
gesproken, maar u zal er nog gastvrijer 
ontvangen worden als u een paar woordjes 
Catalaans bovenhaalt.

MERCAT DE LA BOQUERIA
Een van de mooiste en bekendste 

markthallen van Barcelona met een 
bonte mix van kruiden, kreten van 
marktkramers, kleurrijke groenten 

en zeedieren.

PA AMB TOMAQUÈT
Geroosterd brood, rijpe tomaten, zout, olijfolie, knoflook: en klaar is 
het gerecht dat heerlijk smaakt bij een koel glaasje Spaanse rosé.

PARK GÜELL
In het uitgestrekte park wisselen rijkelijk 

groen, inspirerende kunstwerken en 
mozaïek elkaar af: ideaal om even weg te 

dromen.

TAPAS
Deze kleine warme of koude 

lekkernijen smaken het lekkerst 
in het historische centrum van 

Barcelona: ¡bona gana!

ZEKER EEN  
BEZOEKJE WAARD…

ZEKER  
EENS PROEVEN...

ZEKER  
MEENEMEN…
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* alleen verkrijgbaar in geselecteerde landen



14 VenoTrain® business

PERFECT BUSINESSPLAN.

Vele uren op kantoor, in de auto of in het vliegtuig zijn doodvermoeiend voor 
uw benen. Lang zitten en staan bemoeilijkt de bloedcirculatie en leidt tot zware, 

gezwollen benen. U hebt de keuze!

MET

Zittende activiteiten 
kunnen in bepaalde 
omstandigheden 
het risico op een 
longembolie en een 
diepveneuze trombose 
vergroten.*

* West et al. (2008): "A case-control study of seated immobility at work as a risk factor for venous thromboembolism", in: J R Soc Med., vol. 101(5), p. 237–243

ZONDER

Compressiekousen 
vormen een remedie en 
houden de bloedstroom 
van uw benen op gang, 
ook wanneer u lang zit.

INNOVATIEVE  
BEGELEIDER  

Comfortabele hiel, versterkte 
voetzool, Timbrelle® hightech-

vezels – de VenoTrain® business 
doet er alles aan om u een hele 

werkdag door goed te laten voelen.

ZZZ
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VenoTrain® 
VERZORGINGSARTIKELEN

CARAMEL
ANTRACIET

M A R I N E Z W A R T

VenoTrain® business
Energiemix voor uw benen: onze vier klassieke 
kleuren maken elke outfit compleet.

Beschikbare maten 
Perfect-fit
S, M, L, XL 

Compressieklassen 
Ccl 1  18 – 21 mmHg
Ccl 2  23 – 32 mmHg

Materiaal
Ccl 1  80 % polyamide, 14 % elastaan, 6 % katoen 
Ccl 2  71 % polyamide, 24 % elastaan, 5 % katoen

Uitvoeringen
Kniekous (AD)

Richtlijnen voor verzorging
40

WE ZIJN ALLEMAAL UNIEK

Daarom hebben we als basis van ons maatsysteem meer dan 
269.000 benen opgemeten. Het resultaat: voor 96 procent  

van alle vrouwen en mannen passen onze confectie 
compressiekousen voor de volle 100 procent. Die goede 
pasvorm zorgt voor veel meer draagcomfort. Vaarwel 

knellen en schuiven. Hallo Perfect-fit.

Een selectie van onze standaardkousen ligt  
al voor u klaar bij uw VenoTrain-speciaalzaak.  

Voor de overige 4 procent: compressiekousen kunnen 
speciaal voor u op maat gemaakt worden.

SYS T E M

PERFECT-FIT
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* alleen verkrijgbaar in geselecteerde landen.

VenoTrain-lotion*
Gemaakt met kamille-extract, speciaal  
afgestemd op de behoeften van 
gevoelige huid en ontwikkeld in 
samenwerking met Sebapharma.

Speciaal wasmiddel*
Zachte reiniging en milde verzorging 
voor een duurzame bescherming van 
alle VenoTrain-kousen.

Bauerfeind-verzorgingsschuim*
Beschermt en verzorgt sterk 
belaste huid met panthenol 
vóór het aanbrengen en na 
het uitdoen van de kousen.

VenoTrain glider
Praktische aan- en uittrekhulp van 
slijtvast, licht materiaal – doet de kous 
moeiteloos over de benen glijden.

Handschoenen
Ideale hulp om uw  
compressiekousen correct  
aan te brengen.



VenoTrain® act

IK BEN DOL OP  
COMPLIMENTJES.

Elegantie die je ziet en voelt: de VenoTrain act  
is onze activerende kous die alle blikken op u richt.  
Lichte compressie gecombineerd met een stijlvolle look – gewoon  
heerlijk genieten als u last heeft van zware benen.

IN
Active legs

OUT
Tired legs

16

SUPPORT 
STOCKING

Voelt net zo elegant 
als ze eruitziet.

Mijn lievelingskous om te 
dragen!
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Voor HAAR: 
VenoTrain act SHEER ELEGANCE 

• Elegant en transparant
• Verkrijgbaar als kniekous,  lieskous 

met aantrekkelijke kanten siliconen 
boord en als panty

• Ook beschikbaar in een 
 zwangerschapsuitvoering (ATU) en in 
een comfortabele uitvoering voor  
vrouwen met rondingen (AT CAL)

• Verkrijgbaar in 70 en 140 denier  
en in zeven kleuren

Voor HAAR & HEM: 
VenoTrain act MICROFIBER

• Bijzonder huidvriendelijk en zacht  
door het hoge aandeel aan microvezels 

• Sluit comfortabel aan om het been
• Luchtdoorlatend en vochtregulerend
• Kniekous met goede  

ondersteuning (280 denier)
• Verkrijgbaar in vier kleuren

17

NATUUR GRAFIET

Z W A R T M A R I N E

Voor HEM: 
VenoTrain act COTTON

• Veel draagcomfort met katoen
• Ondoorzichtig
• Met een opvallend ribpatroon
• Kniekous met zware ondersteuning  

(280 denier)
• Verkrijgbaar in vier kleuren

SAND

C A R A M E L

AMARETTO ZWART MARINE

E S P R E S S O G R A F I E T



18 VenoTrain® cocoon

SKIN REPAIR  
EFFECT

VERZORGT DE HUID TIJDENS HET DRAGEN.

Ideaal voor droge en gevoelige huid: VenoTrain cocoon is de unieke compressiekous 
met een dubbele werking. Haar aangename compressie ondersteunt de gezondheid 
van uw aderen en het geïntegreerde lipide-verzorgingscomplex beschermt uw huid 

zowel tegen uitdrogen als tegen jeuk en huidschilfers.

R E D

VenoTrain cocoon
Unieke dubbele werking:  
compressie plus huidverzorgings effect.

Beschikbare maten 
Perfect Fit S, M, L, XL

Compressieklassen 
Ccl 2  23 – 32 mmHg 

Materiaal
Ccl 2  52 % polyamide, 26 % elastaan,
11% katoen, 11 % cellulose

Uitvoeringen
Kniekous (AD)

Richtlijnen voor  
verzorging

B L U E

BLACKSILK

18

2-in-1-werking
Bevordert langdurig  
de huidregeneratie.

Lipide-depots

Cocoon- 
verzorgingsdraad

Stratum 
corneum

KLEINE  
ZELFTEST
Ik heb last van een droge huid.  
Ja / Nee

Mijn huid jeukt snel.  
Ja / Nee

Mijn huid neigt tot  
schilferen. 
Ja / Nee

Heeft u minstens 1 keer  
"Ja" geantwoord? 
Dan is de VenoTrain® cocoon de 
ideale kous voor u en een weldaad 
voor de huid van uw benen.



1919VenoTrain® impuls

Buiten ravotten met uw hond, een 
lange wandeling op het strand of een 

ontspannen tochtje door de natuur 
maken: met de VenoTrain impuls beslist 
u zelf hoe uw dag verloopt: de weldadige 

compressiekous met hoge therapeutische 
druk vermindert bij gevorderde veneuze 
aandoeningen vervelende klachten en ze 

stimuleert uw bloedsomloop. 
 

Voor ontelbare geweldige  
actieve uren. 

Onze modellen dragen  
dragen VenoTrain® impuls  

in caramel.

EEN VRIJHEID  
DIE IK MEZELF  

GUN!

CARAMEL
ANTRACIET

M A R I N E Z W A R T

VenoTrain® impuls
Krachtige compressie voor een  
zorgeloos leven.

Beschikbare maten* 
V6+ (I – VI)  
voor meer informatie over het  
confectiesysteem kunt u terecht bij 
uw speciaalzaak

Compressieklassen 
Ccl 2  23 – 32 mmHg 
Ccl 3  34 – 46 mmHg

Materiaal
Ccl 2  80 % polyamide, 20 % elastaan 
Ccl 3  75 % polyamide, 25 % elastaan

Uitvoeringen
Kniekous (AD)
Lieskous (AG)

Richtlijnen voor  
verzorging

30

* Voor maatwerk neemt u contact op met uw speciaalzaak.

Slijtvaste begeleider 
met fijne microvezels 
voor een uitzonderlijk 
zijdezacht 
draaggevoel.
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 BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16 
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P  +49 (0) 36628 66-20 00 
F  +49 (0) 36628 66-29 99
E  info@bauerfeind.com

BENELUX
Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS
P  +31 (0) 23 531-9427
F  +31 (0) 23 532-1970
E  info@bauerfeind.nl

BELGIUM
P  +32 (0) 2 527-4060
F  +32 (0) 2 502-9410
E  info@bauerfeind.be

VenoTrain-compressiekousen zijn  
verkrijgbaar in uw medisch speciaalzaak
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