Priserne er glædende til d. 31/12-2022

Oplæg på padel udstyr med branding

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

OPS Padelbat - Chapter One
Svenskudviklet Padelbat 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. Battet 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.
Padelbattet leveres med håndledsbånd for et sikkert greb i alle spiltilstande.
Teknisk specifikation:
Form: Rund
Rammeprofil: 38mm
Vægt: 360 g
Balance: Lav
Priser

1 stk. 10 stk. 25 stk. 50 stk.

Padelbat u/ logo tryk
Inkl. 1 farvet logo 1 side
Inkl. 1 farvet logo 2 sider

710,-

Startomkostning 350 kr. pr. logo
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 7 dage

685,815,910,-

670,761,847,-

660,711,765,-

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

OPS Padelbat - Chapter Two
Et svenskudviklet padelbattet 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. Padelbattet 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. Battets yderstruktur består af komposit med
tre lag, inderst glasfiber, midten af karbon og det yderste lag af vævet kulfiber 3K. Padelbattet har en stilren
mat finish og en buet hulprofil for maksimal spilfornemmelse ved hver boldkontakt. Padelbattet leveres med
håndledsbånd for et sikkert greb i alle spiltilstande.
Teknisk specifikation:
Form: Dråbe
Rammeprofil: 36 mm
Vægt: 350 g
Balance: Lav
Priser

1 stk. 10 stk. 25 stk. 50 stk.

Padelbat u/ logo tryk
Inkl. 1 farvet logo 1 side
Inkl. 1 farvet logo 2 sider

945,- 930,1.017,1.123,-

Startomkostning 350 kr. pr. logo
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 7 dage

920,975,1.073,-

899,928,978,-

OUR PADEL STORY PRO18K
Hybridformet padelbat, der giver øget friktion, mere kraft og topydelse. Overfladen er udstyret med kraftigt
vævet kulfiber, 18K, velegnet til den øvede spiller. Rammen på battet består af 100% Carbon og er forsynet
med en ekstra forstærkning i forbindelse med skaftet for at opretholde kraftkontrol og effektiv
vibrationsdæmpning i hver slag. Kernen er en stift formet sort EVA-polymer/
glasfiberkomposit. Battet har en stilfuld mat finish og en slagflade med struktur/riller. strukturens funktion
er at give battet endnu mere friktion/præcision for at muliggøre mere finesse i spillet sammen med vores
unikke brede hulprofil, som vil tilføje maksimal spillefølelse ved hver boldkontakt.
Form: Dråbe (hybrid)
Rammeprofil: 38mm
Vægt: 365g
Balance: Medium/Høj
Ikke mulighed for branding på dette bat.
Priser

1 stk. 10 stk. 25 stk. 50 stk.

Padelbat u/ logo tryk

970,- 952,-

Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 7 dage

930,-

905,-

OUR PADEL STORY HEX12K
Padelbat med helt nye materialeegenskaber, der fører til højere præcision og ydeevne. Dråbeformen
og den stivere kerne. Rammen på padelbattet består af 100% carbon og kernen er en stift
tilpasset sammensætning af EVA-polymer og glasfiber, . Padelbattet har en stilfuld mat finish
med vævet kulfiber på 12K som er tilpasset med sekskantstruktur for at give battet ekstra "kant"
sammen med hulprofil for maksimal spillefølelse ved hver boldkontakt.
Form: Drop
Rammeprofil: 38mm
Vægt: ±370 g
Balance: medium
Ikke mulighed for branding på dette bat.
Priser

1 stk. 10 stk. 25 stk. 50 stk.

Padelbat u/ logo tryk

920,- 905,-

Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 7 dage

882,-

855,-

OUR PADEL STORY PADEL COVER
OPS Padelcover passer til alle vores Padelbat modeller og beskytter effektivt under transport frem og tilbage
af padelbanen. Justerbar skulderrem, lynlås og ekstra polstret inderside som beskyttende barriere.
Fremstillet af slidstærkt syntetisk læder.
Materiale: polyuretan (PU)
Størrelse: 50 x 30 x 4 cm
Kontakt os evt. hvis der ønskes branding på cover
Priser

1 stk. 10 stk. 25 stk. 50 stk.

Padelbat u/ logo tryk

135,-

Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 7 dage

113,-

105,-

98,-

Black serie Padelbat M/ sleeve
Vores black serie Padelbat inkl. sleeve.
Størrelse: 46 cm lang, tykkelse: 38 mm, Vægt 370 g
Ramme profil størrelse: 27,5 * 26 cm
materiale: 50% kulfiber+50% glasfiber + EVA-skum i midten
Form: rund
Balance evne på battet er lav.
Pris pr. stk. Inkl. et farvet logotryk 2 sider af bat samt på en side af sleeve.
V/ 4 stk.
V/ 8 stk.
V/ 16 stk.
V/ 32 stk.
V/ 50 stk.
V/ 100 stk.
V/ 250 stk.

600 kr.
558 kr.
540 kr.
517 kr.
483 kr.
452 kr.
440 kr.

(Leveringstid ca. 3 måneder)

Opstartsgebyr pr. logo 350 kr.
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 14 dage hvis lager haves (Pt. i rest kan leveres igen ultimo august)

OPS Padelketcher - Chapter One med foliering
Nybegynder Ketcher
Svenskudviklet Padel bat med optimeret materialesammensætning for behersket kontrol og effektfuldt
angreb over hele banen. Den runde form passer til såvel nybegyndere som erfarne spillere. Padelbattes
ramme består af et multipla lag i stift kompositmateriale. Kernen er afbalanceret i fleksibelt EVA-polymer og
glasfiber. battets 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.
Padelbattet leveres med håndledsbånd for et sikkert greb i alle spiltilstande.
Teknisk specifikation:
Form: Rund
Rammeprofil: 38mm
Vægt: 360 g
Balance: Lav
Inkl. Foliering på to sider
Pris pr. stk.
V/
V/
V/
V/

10 stk.
25 stk.
50 stk.
100 stk.

1.100 kr.
970 kr.
885 kr.
850 kr.

Grafisk opsætning samt opstart pr. logo 750 kr.
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 14 dage efter godkendt layout

OPS Padelbat - Chapter Two med foliering
Erfaren
Et svenskudviklet padelbat 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 padel toppen. Padelbattet 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. battets yderstruktur består af komposit med tre lag, inderst
glasfiber, midten af karbon og det yderste lag af vævet kulfiber 3K. Padelbattet har en stilren mat finish og en
buet hulprofil for maksimal spilfornemmelse ved hver boldkontakt. Padelbattet leveres med håndledsbånd for
et sikkert greb i alle spiltilstande.
Teknisk specifikation:
Form: Dråbe
Rammeprofil: 36 mm
Vægt: 350 g
Balance: Lav
Inkl. foliering på begge sider af battet
Pris pr. stk.
V/
V/
V/
V/

10 stk.
25 stk.
50 stk.
100 stk.

1.265 kr.
1.155 kr.
1.065 kr.
995 kr.

Grafisk opsætning samt opstart pr. logo 750 kr.
Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 14 dage efter godkendt layout

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. 520 kr. V/ min. 250 stk.
Leveringstid ca. 4-5 måneder.
Prisen er ex. Moms og fragt

Logo Padel bolde
Minimum antal: 120 stk.
Padel bolde 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

Logo Padel bolde
Turnerings-padelbolde med tilpassede mål til Padel Tennis iht. til FPI-reglerne.
Lavet af højkvalitets filt med logotryk Officiel størrelse 6,35 - 6,66cm - vægt 56 - 59,4g - kugle indre tryk 0,55 - 0,83bar
Minimum ordremængde:
Pris pr. tube inkl. et farvet logotryk
V/
V/
V/
V/

50 rør
100 rør
150 rør
250 rør

168 kr. pr. tube.
154 kr. pr. tube.
147 kr. pr. tube.
142 kr. pr. tube.

Opstart af logotryk 1 farve 565
Tillæg for tilkøb af sleeve
Leveringstid: ca. 5-6 uger
Prisen er ex. Moms og fragt

Wilson Padel bolde med Sleeve
Wilson padel 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.
P.s. der trykkes ikke logo på boldene.
Pakket med 3 bolde i rør
Pris pr. sæt Inkl. sleeve omkring boldrør
V/ 24 rør
V/ 48 rør
V/ 96 rør
V/ 144 rør

64,24 kr.
61,44 kr.
59,34 kr.
55,24 kr.

Opstartsgebyr 395 kr.
Leveringstid ca. 2 uger efter godkendt layout.
Priserne er ex. Moms og fragt.

OUR PADEL STORY PADEL BOLDE
Our Padel Story's officielle padelbold Azimuth er en normal hastigheds padelbold og har vægt og
diameter afbalanceret for præcision i hvert boldslag. og slidstærk bold, der er velegnet til både træning
og konkurrencekampe. Leveres i et rør med 3 bolde. Teknisk specifikation:
Antal: 3-pak (forsendelsesvægt 215g)
Diameter: 66 mm
Vægt: 57g
Rebound: 140 cm
Materiale: Gummi/uld.
Ikke mulighed for branding på dette bat.
Priser

1 stk. 10 stk. 25 stk. 50 stk.

Padelbat u/ logo tryk

52,-

Prisen er ex. Moms og fragt
Levering ca. 7 dage

48,-

47,-

45,-

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
Padelcover med plads til padelbat, 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 10x10 cm
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

