Priserne er glædende til d. 31/6-2022

Oplæg på padel udstyr med branding

Logo tryk vil blive som viste model billede med
”BE YOUR BRAND”

OPS Padelketcher - Chapter One med branding
Nybegynder Ketcher
Svenskudviklet Padelketcher med optimeret materialesammensætning for behersket kontrol og
effektfuldt angreb over hele banen. Den runde form passer til såvel nybegyndere som erfarne spillere.
Padelketcherens ramme består af et multipla lag i stift kompositmateriale. Kernen er afbalanceret i
fleksibelt EVA-polymer og glasfiber. Ketcherens yderstruktur i mat finish er formet med glasfiber og
har i alt 60 symmetrisk perforerede hulpunkter, som er udformet til at forstærke spilfornemmelsen
ved hver boldkontakt.
Padelketcheren leveres med håndledsbånd for et sikkert greb i alle spiltilstande.
Teknisk specifikation:
Form: Rund
Rammeprofil: 38mm
Vægt: 360 g
Balance: Lav
Inkl. branding på 1 side eller 2 sider
Pris pr. stk.

1 side

2 sider

V/ 4 stk.
V/ 8 stk.
V/ 16 stk.
V/ 32 stk.
V/ 50 stk.
V/ 100 stk.
V/ 200 stk.

750 kr.
730 kr.
700 kr.
671 kr.
655 kr.
630 kr.
605 kr.

837 kr.
820 kr.
779 kr.
740 kr.
706 kr.
668 kr.
635 kr.

Opstart pr. logo 350 kr.
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 14 dage

Logo tryk vil blive som viste model billede med
”BE YOUR BRAND”

OPS Padelketcher - Chapter Two med branding
Erfaren
Et svenskudviklet padelketchrt og en videreudvikling af bedst sælgeren Chapter One. De nye
materialeegenskaber medfører højere præcision og præstationsevne. Dråbeformen og den stivere kerne er
velegnet til spillere, som er klar til at tage næste skridt mod padeltoppen. Padelketcherens ramme består af
100% karbon og har en kevlar forstærket toprammeprofil for øget bøj-og vridstivhed ved smash. Kernen er
fremstillet i en stift tilpasset sammensætning af EVA-polymer og glasfiber. Ketsjerens yderstruktur består af
komposit med tre lag, inderst glasfiber, midten af karbon og det yderste lag af vævet kulfiber 3K.
Padelketcheren har en stilren mat finish og en buet hulprofil for maksimal spilfornemmelse ved hver
boldkontakt. Padelketcheren leveres med håndledsbånd for et sikkert greb i alle spiltilstande.
Teknisk specifikation:
Form: Dråbe
Rammeprofil: 36 mm
Vægt: 350 g
Balance: Lav
Inkl. print på 2 sider
Pris pr. stk.

1 side

2 sider

V/ 4 stk.
V/ 16 stk.
V/ 32 stk.
V/ 100 stk.

936 kr.
892,5 kr.
858 kr.
784 kr.

1.035 kr.
988 kr.
899 kr.
825 kr.

Opstartsgebyr 350 kr.
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering 14 dage

Custom made padel ketcher
Padel rack med dit logo/design direkte fra fabrikken .100% Carbon.
vægt 360 g.
Inkl. design efter eget ønske
Pris pr. stk. 699 kr. V/ min. 200 stk.
Leveringstid ca. 4-5 måneder.
Prisen er ex. Moms og fragt

Logo Padel tennis bolde
Minimum antal: 120 stk.
Padel tennisbolde med dit eget tryk! 1-farvetryk (sort tryk) på kuglerne inkluderet, leveret i trykrør, 3 kugler / rør.
Logoet på en papirindsats kan også tilbydes mod ekstra omkostninger.
Bold information: Størrelse 66-68 mm. Rebound = 135-147 cm. Vægt = 58-60 g. 45% uld + gummi.
Pris pr. tube
V/ 120 stk.
V/ 240 stk.
V/ 480 stk.
V/ 1000 stk.

75 kr. pr. tube.
72 kr. pr. tube.
62 kr. pr. tube.
56 kr. pr. tube.

Prisen er inkl. kliche og opstart.
Leveringstiden er 4-5 måneder efter bestilling.
Prisen er ex. Moms og fragt

Padel bolde med Sleeve
Globopadels bolde giver dig et sjovt spil på banen. Ved fremstilling af
bolden har der været meget fokus på at få en bold, der holder til mange
timers spil. En masse følelse kombineret med en god pris, Globopadel har
fundet en vinderbold!
Pakket med 3 bolde i rør
Pris pr. sæt Inkl. sleeve omkring boldrør
V/ 24 stk. 70 kr.
Leveringstid ca. 2 uger
Priserne er ex. Moms og fragt.

Custom made Padel sleeve
Vis hvem du er på padel banen med klasse og noget garanteret i øjenfald.
Med denne slidstærke beskyttelse i neopren kan du desuden designe et
præcist tryk som du ønsker på begge sider.
Passer alle padel ketcher-modeller.
Inkl. fuld desgin på begge sider af sleeve.
V/ 100 stk.
V/ 250 stk.
V/ 500 stk.
V/ 1.000 stk.

147 kr.
135 kr.
108 kr.
93 kr.

Prisen er ex. Moms og fragt
Leveringstid 4-5 uger efter godkendt layout

Padelcover
Padel stativkasse med plads til stativ, 420D polyester, med bærerem.
Materiale: Polyurethan (PU)
Størrelse: 50 x 30 x 4 cm.
Inkl. logotryk i en farve på front
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.
V/ 100 stk.

115 kr.
105 kr.
100 kr.
90 kr.

Opstartsgebyr pr. farve 250 kr.
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 14 dage.

Padeltaske
En rygsæk med mange brugsmuligheder. Håndtag øverst og foran.
Skulderstropper med to D-ringe, der har en brystbåndsrem for stabilitet, når
du er på farten. To store sidelommer med lynlås, hvor den ene er isoleret perfekt til kolde drikke og mad. Stor u-formet lynlås for nem adgang og
hurtig pakning. Et ventileret sko- og håndklæderum. Toplomme med lynlås
med nøgleringskrog. En skjult sikkerhedslomme bag skulderstropperne og
en stor sidelomme i mesh. Refleks detaljer.
Inkl. logotryk i en farve på front
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.
V/100 stk.

360 kr.
350kr.
345 kr.
335 kr.

Opstart og kliche pr. farve 250 kr.
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 14 dage.

Læder Padeltaske
Cab Palma – Lækker cover til padel ketcher.
En eksklusiv læderkollektion i klassisk, tidløst design bestående af en
sportstaske med smarte og funktionelle opbevaringsløsninger - inklusive et
praktisk skorum. Cab Palma-serien inkluderer også en stilfuld lædertaske til
din paddle-tennisketcher
Pris pr. stk. 700 kr.
Kontakt hvis pris ønskes på prægning af logo
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 14 dage.

Grip til bat med logo
Minimum antal: 300 stk.
Custom logo overgrip til dit Padelketcher. 0,6 mm tyk. Logotryk er inkluderet i prisen,
Pris pr. stk. 26 kr. V/ 300 stk.
leveringstid ca. 4 uger.
Prisen er ex. Moms og fragt

Overgrip til bat med logo på indpakning
Minimum antal: 50 stk.
Overgreb til padelbat, sælges i 4-pak. Farver: Sort, Blå, Rød eller Hvid, det er muligt at blande farver.
Det er også muligt at få logo på emballage mod merpris, minimum 50 stk.
Pris pr. sæt. 75 kr. V/ 50 stk.
leveringstid ca. 2 uger.
Prisen er ex. Moms og fragt

Overgrip med logo
Minimum antal: 200 stk
Overgrip ring til dine padlebat med logo, lavet af silikone.
Der er flere farver at vælge imellem.
Pris pr. stk.
V/ 200 stk. stk. 25 kr.
Prisen er inkl. kliche og opstart.
Leveringstiden er 4-5 uger efter bestilling.
Prisen er ex. Moms og fragt

Sved Pandebånd og armbånd

CRAFT PADEL TENNIS - Impact SS Tee M
Gør et kraftfuldt indtryk med denne højfunktionelle og miljøvenlige T-shirt i premium
kvalitet.
Pro Control Impact Tee er fremstillet i et let og stretchy materiale af genbrugspolyester, som
giver effektiv ventilation, fugttransport og bevægelsesfrihed ved intensiv fysisk aktivitet. Tshirten har desuden meshpaneler for effektiv temperaturregulering, ærmer med tæt
pasform, tynde manchetter i krave og ærmeender samt gode flader til eksponering af klub-,
sponsor- og virksomhedslogoer. Farveblok giver spændende kontraster.
Priser inkl. et farvet logo max 20 x 20 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

265 kr.
238 kr.
223 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Levering ca. 14 dage

CRAFT PADEL TENNIS Sleeveless – Impact SL M
Opnå høj ydeevne med denne højfunktionelle og miljøvenlige ærmeløse top i
premiumkvalitet. Pro Control Impact Sleeveless er fremstillet i et let og stretchy materiale af
genbrugs polyester som giver effektiv ventilation, fugttransport og bevægelsesfrihed ved
intensiv fysisk aktivitet. Toppen har desuden meshpaneler for effektiv temperaturregulering,
løs pasform og gode flader til eksponering af klub-, sponsor- og firmalogo.
Priser inkl. et farvet logo max 20 x 20 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

235 kr.
210 kr.
195 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Levering ca. 14 dage

CRAFT PADEL TENNIS POLO – PRO CONTROL / MEN
Opnå høj ydeevne med denne højfunktionelle Polo i premiumkvalitet.
Pro Control Impact Polo er fremstillet i et let og funktionelt materiale af genbrugspolyester,
som giver effektiv ventilation og fugttransport ved intensiv fysisk aktivitet.
Poloen har en klassisk polokrave med bondad lynlås, ærmer med tæt pasform og gode flader
til eksponering af klub-, sponsor- og firmalogo. Ergonomisk design og god stretch giver god
bevægelsesfrihed.
Priser inkl. et farvet logo max 20x20 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

318 kr.
288 kr.
269 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.

Pro Control Impact Shorts M
Pro Control Impact Shorts er fremstillet i et vævet, stretchy og meget funktionelt materiale
som giver optimal bevægelsesfrihed og effektiv regulering af kropstemperaturen for optimal
ydeevne. Disse premiumshorts har mellemlang pasform med inderbuks, slids i siderne,
lommer, elastik i taljen og gode flader til eksponering af klub-, sponsor- og firmalogo.
Priser inkl. et farvet logo max 10 x 10 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

305 kr.
275 kr.
258 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Levering ca. 14 dage

Pro Control Impact Short Shorts M
Pro Control Impact Shorts er fremstillet i et vævet, stretchy og meget funktionelt materiale
som giver optimal bevægelsesfrihed og effektiv regulering af kropstemperaturen for optimal
ydeevne. Disse premiumshorts har mellemlang pasform med inderbuks, slids i siderne,
lommer, elastik i taljen og gode flader til eksponering af klub-, sponsor- og firmalogo.
Priser inkl. et farvet logo max 10 x 10 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

288 kr.
260 kr.
244 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Levering ca. 14 dage

CRAFT PADEL TENNIS - Impact SS Tee W
Gør et kraftfuldt indtryk med denne højfunktionelle og miljøvenlige T-shirt i premium
kvalitet.
Pro Control Impact Tee er fremstillet i et let og stretchy materiale af genbrugspolyester, som
giver effektiv ventilation, fugttransport og bevægelsesfrihed ved intensiv fysisk aktivitet. Tshirten har desuden meshpaneler for effektiv temperaturregulering, ærmer med tæt
pasform, tynde manchetter i krave og ærmeender samt gode flader til eksponering af klub-,
sponsor- og virksomhedslogoer. Farveblok giver spændende kontraster.
Priser inkl. et farvet logo max 20 x 20 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

265 kr.
238 kr.
223 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Levering ca. 14 dage

CRAFT PADEL TENNIS Sleeveless – Impact SL W
Opnå høj ydeevne med denne højfunktionelle og miljøvenlige ærmeløse top i
premiumkvalitet. Pro Control Impact Sleeveless er fremstillet i et let og stretchy materiale af
genbrugs polyester som giver effektiv ventilation, fugttransport og bevægelsesfrihed ved
intensiv fysisk aktivitet. Toppen har desuden meshpaneler for effektiv temperaturregulering,
løs pasform og gode flader til eksponering af klub-, sponsor- og firmalogo.
Priser inkl. et farvet logo max 20 x 20 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

235 kr.
205 kr.
195 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Levering ca. 14 dage

CRAFT PADEL TENNIS POLO – PRO
CONTROL / LADY
Opnå høj ydeevne med denne højfunktionelle Polo i premiumkvalitet.
Pro Control Impact Polo er fremstillet i et let og funktionelt materiale af genbrugspolyester,
som giver effektiv ventilation og fugttransport ved intensiv fysisk aktivitet.
Poloen har en klassisk polokrave med bondad lynlås, ærmer med tæt pasform og gode flader
til eksponering af klub-, sponsor- og firmalogo. Ergonomisk design og god stretch giver god
bevægelsesfrihed.
Priser inkl. et farvet logo max 20x20 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

318 kr.
288 kr.
269 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Leveringstid ca. 14 dage

Pro Control Impact Shorts W
Pro Control Impact Shorts er fremstillet i et vævet, stretchy og meget funktionelt materiale
som giver optimal bevægelsesfrihed og effektiv regulering af kropstemperaturen for optimal
ydeevne. Disse premiumshorts har mellemlang pasform med inderbuks, slids i siderne,
lommer, elastik i taljen og gode flader til eksponering af klub-, sponsor- og firmalogo.
Priser inkl. et farvet logo max 10 x 10 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

288 kr.
260 kr.
244 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Levering ca. 14 dage

Pro Control Impact Skirt W
Gør et godt indtryk med denne højfunktionelle nederdel i premiumkvalitet. Pro Control
Impact Skirt er fremstillet i et let og stretchy strikket materiale som giver effektiv
fugttransport og bevægelsesfrihed ved intensiv fysisk aktivitet. Nederdelen har indertights
med boldlomme, elastik i taljen og gode flader til eksponering af klub-, sponsor- og
firmalogo.
Priser inkl. et farvet logo max 10 x 10 cm
Pris pr. stk.
V/ 10 stk.
V/ 25 stk.
V/ 50 stk.

288 kr.
260 kr.
244 kr.

Priserne er inkl. opstart men er ex. Moms og fragt.
Leveringstid ca. 14 dage

