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WINGMAN CONDOMS B.V.  - Introducing Wingman 

Hallo, prettig kennis te mogen maken. 

Hierbij willen we u kennis laten maken met het bekroonde Wingman condoom: het eerste en enige condoom 

dat je met één hand kunt omdoen - ook in het donker - dankzij de gepatenteerde 'vleugels' innovatie. Voor 

iedereen die van sex houdt zonder gedoe en onderbrekingen.  

 

Wij denken dat dit innovatieve product ook zeker interessant is voor uw assortiment.  
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De voordelen van Wingman condooms 
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Makkelijker  

Zoals gezegd is het belangrijkste 

voordeel het gemak waarmee je 

het condoom snel en zelfverzekerd 

kunt omdoen, waardoor het 

intiemste moment niet wordt 

verstoord of onderbroken door 

geklungel. En door de duidelijk 

aangegeven bovenzijde kan je het 

condoom nooit meer foutief 

aanbrengen. Fucking easy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiliger 

Direct gevolg van het 

gebruiksgemak is de veiligheid: 

doordat je het condoom niet 

meer hoeft aan te raken tijdens 

het omdoen voorkom je de kans 

op beschadigingen door 

nagelcontact.  

 

Meer gevoel 

Doordat de kans op beschadigingen 

van het condoom bij het omdoen 

aanzienlijk is verkleind, hebben we 

het materiaal dunner kunnen maken. 

Een geweldige verbetering van het 

natuurlijke gevoel tijdens de sex. En 

alsof dat nog niet genoeg is hebben 

we het Wingman condoom ook nog 

geurloos gemaakt. Alles voor een 

zorgeloze en veilige vrijpartij!   
 
 

 

Makkelijker aanbrengen 

Ook met 1 hand 

Ook in het donker 

MAKKELIJKER 

Dunste condoom ooit 

Zacht en soepel 

Geurloos 

VEILIGER 

Geen nagel contact 

Nooit verkeerd om 

Tuitje knijpen niet nodig 

MEER GEVOEL 
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Hoe het werkt 

Het is misschien even wennen, een condoom met vleugels, maar als je 

eenmaal de voordelen ervaren hebt wil je nooit meer wat anders. Het 

gebruik van een Wingman is intuitivief en ergonomisch door het design 

van de vleugels. 

 

Bekijk in deze video hoe gemakkelijk het is om een Wingman om te doen.  
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Je kan voelen welke 
kant boven moet 

&  
Je raakt alleen de 
vleugels aan, niet 

het latex 

Het topje zit onder de vleugel  zodat het luchtvrij 
blijft en er altijd genoeg ruimte blijft bij het omdoen, 
zonder te hoeven vasthouden en knijpen. 

Ultra dun, zacht 
en  and flexibel 
latex  

https://www.youtube.com/watch?v=KeK-JrPK6FI
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Veiliger 
Wist u dat het omdoen van gewone condooms in 15% van de gevallen nog steeds niet veilig gaat? Hiervan blijkt slechts 

2% aan productfouten te liggen en maar liefst 13% aan foutief omdoen. Condooms zijn dankzij strenge regelgeving als 

product steeds veiliger geworden, maar of ze je goed beschermen hangt vooral af van hoe je ze gebruikt en omdoet. En 

juist hier wordt het volledig aan de gebruiker overgelaten! Maar wie is er op het moment suprême nou bezig met de 

kleine lettertjes in de gebruiksaanwijzing?  

Buiten een bijsluiter en voorlichting is er geen enkel condoommerk dat daadwerkelijk iets aan veilig gebruik doet door 

middel van het product zelf.  Daarom is de Wingman zo ontworpen dat veelgemaakte fouten worden voorkomen: 
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Het tuitje niet luchtdicht knijpen (45%*):  Als er lucht in het tuitje zit is er een 
grotere kans op scheuren. Bij de Wingman hoef je het tuitje niet luchtdicht te 
knijpen. Het zit al luchtdicht onder de rand van één van de vleugels (de lucht 
is eruit geperst tijdens assemblage) en komt bij het afrollen dus vanzelf 
luchtdicht vrij. 
 
Condoom eerst verkeerd om proberen en dan omdraaien (11%*): Kans is 
groot dat er dan voorvocht op het condoom zit dat na het omdraaien dus 
alsnog voor een ongewenste zwangerschap of SOA kan zorgen. Bij een 
gewoon condoom is eigenlijk niet te zien wat onder of boven is. Bij de 
Wingman is dit duidelijk te zien en te voelen door de w (logo) boven op de 
vleugels. Je kan het condoom alleen zo omdoen. 
 
Contact hand-nagel of andere scherpe dingen (5%*): Betekent scheurgevaar. 
Bij het aanbrengen van een Wingman raak je het condoom zelf niet aan. 
 

*Alle cijfers komen uit Amerikaans onderzoek: Sanders et all, 2011 



WINGMAN CONDOMS B.V.  - Introducing Wingman 

Product details 

Condom 

 Omschrijving:  Ultradun condoom van natuurlijk rubber latex 

   Dikte:  0,055 – 0,060 mm 

   Nominale breedte: 56 mm 

   Vorm:  Recht met reservoir 

   Structuur: Glad 

   Kleur:  Transparant 

   Smaak/geur: Geen/neutraal 

   Glijmiddel: Silicone olie DM 350 EP, 600 mg 

   Houdbaarheid: 5 jaar 

 

Vleugels 

   Materiaal: PP 

   Internationale patenten: 1933784; 2394615 

   Model/Design patenten: 2065177 (OHIM); D697,196 (US) 
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Verpakkingen 
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In ons assortiment hebben wij op het moment vier verschillende consumenten verpakkingen. Speciaal voor e-tailers 

bieden wij twee consumenteneenheden (de 3 pc en de 12 pc) in een platte uitvoering. Deze vallen binnen het 

standaard brievenbusformaat waardoor u aanzienlijk kunt besparen op verzendkosten. De 12 pc wordt bovendien 

aangeboden in een verzendklare uitvoering voorverpakt in blanco kartonnen huls. De 8 pc doosjes hebben het 

gangbare formaat voor het schap en de toonbank displays. 

3 pc  

Afmetingen: 80 x 24 x 80 mm 

Inhoud: 3 Wingman condooms 

Bruto gewicht: 25 gram 

Handelseenheid: 48 st 

8 pc 

Afmetingen: 85 x 40 x 124 mm 

Inhoud: 8 Wingman condooms 

Bruto gewicht: 66 gram 

Handelseenheid: 18 st 

12 pc 

Afmetingen: 165 x 165 x 24 mm 

Inhoud: 12 Wingman condooms 

Bruto gewicht: 108 gram 

Handelseenheid: 14 st 

144 pc 

Afmetingen: 350 x 320 x 90 mm 

Inhoud: 144 Wingman condooms 

Bruto gewicht: 1100 gram 

Handelseenheid: 1 st 
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Market response 

IF Product Design Award Gold 2014 

  

Wij zijn trots om te vermelden dat de Wingman, 

als eerste condoom ooit, is bekroond met een IF 

product design award 2014. Hiermee staan wij in 

een exclusief rijtje met merken als Apple inc., 

Phillips, BMW en Nike. 
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 User experiences 

 

Ons doel was een nieuw condoom te ontwikkelen dat doet 

wat het moet doen zonder dat je het merkt. Wingman  is 

het geslaagde resultaat, en onze klanten zijn het daarmee 

eens: 1407 gebruikers deelden hun mening met ons en 

83% vindt Wingman het beste condoom dat ze ooit 

hebben gebruikt. 
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Wingman Condoms Marketing 
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Wingman condooms zijn een nieuw product op de markt en daarom is 

communicatie en marketing belangrijk. Wingman ondersteunt haar resellers 

met beeld en tekst om het product en het gebruik naar de consument te 

kunnen communiceren. Daarnaast werken we graag samen op het gebied van 

marketing inspanning. Als reseller kunt u een bonus (= korting) krijgen voor 

het plaatsen/gebruiken van Wingman promotiemateriaal zoals: 

 

• Pos materiaal: Toonbank-displays, flyers, posters, samples 

 

• Digitaal materiaal: Mailing, video, banners, facebook materiaal 

 

Daarnaast zijn er vele opties mogelijk, we horen graag van u om de 

mogelijkheden door te nemen. 
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Wingman Condoms b.v. 

Radex Innovation Center | Rotterdamseweg 183 C  

2629 HD Delft | the Netherlands 

+31  15 268 2608 

info@wingmancondoms.com 

Phone: 

Email: 

 

Social media: 

Contact 

Heeft u interesse om Wingman condooms op te 

nemen in uw assortiment, of heeft u vragen?  

 

We horen graag van u! 

 

http://wingmancondoms.com/wp-content/uploads/2013/10/1350828856161.jpg
mailto:info@wingmancondoms.com



