GEEN CUSTOM ZOOL NODIG …
U leest het goed. Solestar zolen zijn geschikt voor OM HET EVEN welk type vorm voet : Essentieel
is om uw voet, ongeacht deze meer of minder ondersteuning nodig heeft op bepaalde plaatsen ,
deze te corrigeren naar de ENE optimale positie en daar ook te houden. Het is NIET de zool die
zich aanpast naar de voet, zoals vaker wordt beweerd, maar WEL de voet die zich aanpast naar de
ENE optimale positie . Heeft de voet meer of minder ondersteuning nodig op bepaalde plaatsen ,
zal deze ook aanwezig zijn in de zool.
THE FOOT ASKS FROM THE SOLE WHAT IT
NEEDS : MORE SUPPORT WHERE IT
NEEDS MORE SUPPORT, LESS SUPPORT
WHERE LESS SUPPORT IS NEEDED .
De Solestar fietsinlegzool is gemaakt van speciaal carbon materiaal. Dit materiaal zorgt ervoor dat
de zool erg licht van gewicht maar zeer sterk is. De Solestar inlegzool kan zonder enig probleem
de torsie-krachten absorberen tijdens het ‘duwen’ en ‘trekken’ op de pedalen. Het veert in en komt
terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Door het corrigeren en vasthouden van de voet in de zero neutrale positie dient u met
hetvolgende rekening te houden :
 Eerste 4-5 keer tijdens uw fietstocht : geen te intensieve of lange trainingen uitvoeren
 Indien platvoet : mogelijk 2-5mm ophogen nodig van zadel , anders kan kniepijn opsteken.
Solestar biedt u als enige inlegzolen merk

BLACK VERSIE
( FULL CARBON )

€ 169

KONTROL VERSIE
( GLASVEZEL )

€ 99

WELKE MAAT IS GESCHIKT ? :
Zowel de SOLESTAR KONTROL evenals de BLACK inlegzolen kunnen gedragen worden in elke
wielerschoen. Ze passen voor ieder type voet , comfortabel zonder verdere aanpassingen, door
simpelweg kiezen van de juiste schoenmaat.
Zool 1 maat groter kiezen bij :
Northwave - Scott - Shimano
Zool 1 maat kleiner kiezen bij :
Bont - SIDI Wire, Draco
Zool identiek aan de schoengrootte :
Bontrager - Diadora - DTM - Gaerne - Giro - Lake - Mavic - SIDI Mega - Specialized
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HOE WERKT HET PRECIES ?
Tot nu toe werden alle inlegzolen in hun algemeenheid bekeken. Solestar aanschouwt niets als
evident maar met een heel kritische benadering.

GEPATENTEERDE INLEGZOLEN SPECIFIEK ONTWIKKELD VOOR FIETSERS
Een toeval is het niet wanneer zo veel profrenners kiezen voor SOLESTAR inlegzolen : Tiesj
Benoot, Andre Greipel, Mateo Trentin, Wout Van Aert, Laurens Sweeck, Oliver Naessen, Greg Van
Avermaet , Rick Zabel, Theo Bos , Maarten Wynants, Sean De Bie, Pauline Ferrand-Prévot, ex prof
maar toprenner Fabian Cancellara , … Geen enkel ander merk doet beter.
Renners zullen nooit compromissen sluiten wanneer het gaat over een product zoals een inlegzool
die hun manier van fietsen, kracht zetten en eventuele lichaamshouding wijzigt. Integendeel !

Uit studies blijkt dat tijdens het fietsen – anders dan tijdens het stappen, wandelen, lopen – er
slechts één optimale positie bestaat, de ZERO NEUTRAL position. De kunst bestaat erin de voet
naar deze ene optimale positie te corrigeren ( patent Solestar ) maar daar ook te houden ( Solestar
gebruikt kwalitatief hoogstaand material – carbon en/of glasvezel).

Tijdens het fietsen maakt de voet
slechts één beweging ( opwaarts/
neerwaarts ) en wordt hij verder
gefixeerd in de fietsschoen. Er is
dus geen sprake zoals bij het stappen, lopen, springen enz van diverse
complexere rotatie bewegingen.

Dat is de kracht van Solestar :
bewezen meerwaarde én kwaliteit.

NIET ZOMAAR EEN ZOOL …
Vertrouwen krijg je niet zomaar.

Solestar heeft een unieke “ Stabilisatie Delta “ ontwikkeld. Deze innovatieve techniek “omklemt”
de voet als het ware en zorgt ervoor dat zowel vooraan , achteraan maar ook de zijkanten van uw
voet maximaal worden ondersteunt. Uw voet wordt dus in de ZERO NEUTRALE POSITIE gebracht.
Fixatie is essentieel ! Bij gebruik van foam/kunstof/ plastic enz vervaagt de ondersteuning heel snel
en heeft de inlegzool weinig tot geen functie. De meeste merken bieden enkel ondersteuning op 1
punt én gebruiken vaak geen glasvezel en carbon.

De innovatieve inlegzolen bezitten een aantal UNIEKE eigenschappen :
 Gepatenteerde vormgeving
 Gebruikte materialen.
 ENIGE merk die over de GEHELE voet ondersteuning biedt.
 ENIGE merk met een 6 weken recht van retour ! Geen risico dus.
 ENIGE merk die duurzaamheid garandeert tot 40 000 km.
 Wetenschappelijk getest door Universiteit Kohln- Duitsland. (6.9% minder krachtverlies )
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