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Ontex blijft innoveren met Climaflex® 
technologie voor absorptie in babyluiers  

• Luierkern van de volgende generatie, extra dun en ademend, 
gecombineerd met geavanceerde absorptie 

• Huidcomfort en absorptie zijn belangrijke koopargumenten 
• Eerste huismerk-fabrikant die absorptie biedt als de baby veel beweegt, 

op gelijke voet met de advertenties van het grootste A-merk in 
belangrijke Europese markten 
 

 

Aalst (België), 2 december 2021 – Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX) stelt 
vandaag de nieuwe technologie Climaflex® voor. Climaflex is de volgende generatie 
technologie van de kern van babyluiers, ontwikkeld door de ingenieurs van Ontex en 
het R&D-team van Ontex in Duitsland. Climaflex verzekert comfort, blijft de babyhuid 
beschermen en garandeert absorptie, zelfs onder de meest lastige omstandigheden, als 
de baby veel en wild beweegt. De Climaflex-technologie wordt voor het eerst onder het 
merk Little Big Change van Ontex gelanceerd in zes Europese landen1 en zal daarna 
worden ingebouwd in de huismerken van retailers.  

 

“We zijn heel blij met de nieuwe technologie, zowel technisch als commercieel bekeken. 
We zijn de eerste fabrikant van huismerk-luiers die absorptie bieden onder de meest 

 
1 België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk 

https://www.youtube.com/watch?v=9QyzZrHzyww
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lastige omstandigheden, op gelijke voet met een van de grootste beloftes van het 
sterkste A-merk in Europa. Voor ouders is huidcomfort van hun baby een belangrijke 
motivatie tijdens de aankoop, net als het vermijden van lekken wanneer de baby 
beweegt", aldus Annick De Poorter, Executive Vice President voor Innovatie en 
Duurzaamheid bij Ontex.  
 
Hoe Climaflex technologie werkt 

 Ultieme huidbescherming en ademend vermogen 

Baby's zweten meer dan volwassenen, maar hun huid is veel 
dunner. Hierdoor is de babyhuid vatbaar voor uitslag en irritaties. 
De Climaflex-technologie zorgt ervoor dat de warmte over het hele 
oppervlak van de luier wordt overgedragen, waardoor het 
ademend vermogen en de warmteregulatie worden gewaarborgd 
en de babyhuid droog en fris blijft. 
 
Stevige insluiting van vloeistof dankzij uniek ontwerp met dubbele kern 

 Luiers met de Climaflex-technologie hebben een kern met 
twee lagen, waarbij de ene laag snel vloeistof aantrekt en 
een tweede laag deze zeer snel en veilig vasthoudt, zelfs 
onder de zwaarste omstandigheden, wanneer de baby veel 
beweegt. 

 

Nieuwe genderneutrale kanaaltechnologie  
Het luierkanaal is ontworpen voor de zones waar 
de absorptie en verdeling van vloeistoffen het 
meest nodig is, zowel voor babyjongens als 
babymeisjes. Vanaf de centrale plasplekken kan 
vloeistof snel bij de luier en wordt deze verdeeld 
via de vertakkingen van de luierkern. De luierkern 
is opgebouwd uit kanalen en biedt onmiddellijke 
en langdurige droogheid.  

 

Buitengewone bewegingsvrijheid  
Wanneer je leert lopen, rennen en spelen, is 
bewegingsvrijheid essentieel. Luiers met de Climaflex-
technologie hebben een lichtere kern en slimme 
buiglijnen die een veilige en comfortabele pasvorm 
bieden, zelfs als ze verzadigd zijn. 
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90 patenten in 38 landen – distributie over landen en productcategorieën 
Ontex heeft meer dan 90 toegekende of nog in aanvraag zijnde patenten ter 
bescherming van de innovaties die in Climaflex zijn verwerkt. Deze patenten zijn geldig 
in meer dan 38 landen, waaronder de VS, België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, 
Italië, Nederland, Spanje en Turkije. Bovendien heeft Ontex 12 gedeponeerde modellen 
ter bescherming van de ornamentele aspecten van het Climaflex-concept. Deze 
patenten doen de al goed gevulde octrooiportefeuille van Ontex aangroeien. Ontex 
beschermt productkenmerken die de droogheid, het comfort en de absorptie 
verbeteren, zoals de onmiddellijke droogheidstechnologie SeconDRYTM en de 
kanaaltechnologie voor snellere absorptie. Verschillende technologieën worden ook 
uitgerold in de productcategorieën  dameshygiëne en incontinentiebescherming, zoals 
de kanaaltechnologie in incontinentiebroekjes voor volwassenen. 

Dankzij de schaalgrootte van Ontex kunnen innovaties in verschillende regio's worden 
uitgerold, rekening houdend met lokale productinnovaties en -voorkeuren. Recente 
innovatievoorbeelden zijn Ontex' slimme incontinentieoplossing Orizon®, de 
onmiddellijke droogtechnologie SeconDRY en de succesvolle introductie van meer 
natuurlijke bestanddelen in luiers. 
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Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke 

hygiëne, met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne 

en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer 

dan 110 landen via eigen merken zoals Little Big Change, Moltex, iD en Serenity, alsook via 
toonaangevende retailermerken. 

Wereldwijd werken er ongeveer 10,000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op 

Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven 

van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of ons volgen op LinkedIn, Facebook, 
Instagram en YouTube. 

https://ontex.com/
https://www.linkedin.com/company/ontex/
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup

