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Padelracket – Chapter One
Ett svenskutvecklat padelracket med optimerad materialsammansättning för behärskad kontroll och 
effektfull attack över hela banan. Runda formen passar likväl nybörjare som den erfarne spelaren. Ramen i 
padelracket består av multipla lager styvt kompositmaterial. Kärnan är en avvägd balans av flexibel EVA-
polymer och glasfiber. Rackets ytstruktur i matt finish är formad med glasfiber samt har totalt 60 
symmetriskt perforerade hålpunkter utformade för att förstärka spelkänslan vid varje bollkontakt. 
Padelracket levereras med handledsnöre för säkert grepp i alla spellägen.

Teknisk Specifikation:
Form: Rund
Ramprofil: 38mm
Vikt: ±370 g
Balans: Låg



Padelracket – Chapter Two
Ett svenskutvecklat padelracket och en vidareutveckling av bästsäljaren Chapter One. De nya 
materialegenskaper medför högre precision och prestanda. Droppformen och den styvare kärnan lämpar 
sig för spelaren som är redo att ta nästa kliv mot padeltoppen. Ramen i padelracket består av 100% carbon 
och har kevlarförstärkt toppramprofil för ökad böj- och vridstyvhet vid smash. Kärnan är tillverkad i en styvt 
anpassad sammansättning av EVA-polymer och glasfiber. Rackets ytstruktur består av komposit med tre 
lager, innerst glasfiber, mitten av carbon och det yttersta lagret av vävd kolfiber 3K. Padelracket har en 
stilren matt finish och välvd hålprofil för maximal spelkänsla vid varje bollkontakt. Padelracket levereras 
med handledsnöre för säkert grepp i alla spellägen.

Tekniskt Specifikation:
Form: Dropp
Ramprofil: 36mm
Vikt: ±370 g
Balans: Låg



Padelracket – Hex12K
Ett svenskutvecklat padelracket med helt nya materialegenskaper som medför högre precision och 
prestanda. Droppformen och den styvare kärnan lämpar sig för spelaren som är redo att ta nästa kliv mot 
padeltoppen. Ramen i padelracket består av 100% carbon och kärnan är en styvt anpassad 
sammansättning av EVA-polymer och glasfiber som omsluts av kompositstruktur. Padelracket har en stilren 
matt finish med vävd kolfiber av 12K som är anpassad med hexagonstruktur för att ge racket extra ”edge” 
tillsammans med hålprofil för maximal spelkänsla vid varje bollkontakt. Padelracket levereras med snyggt 
och bekvämt handledsnöre för säkert grepp i alla spellägen.

Tekniskt Specifikation:
Form: Dropp
Ramprofil: 38mm
Vikt: ±370 g
Balans: Medel



Padelracket – Pro18K
Ett svenskutvecklat padelracket i hybridformat med toppresterande materialegenskaper som ger 
padelspelaren ökad friktion, mer kraft och topprestanda i varje moment. Padelracket har hybridegenskaper i 
droppform med avgränsad sweetspot och uppfyller krav för padeltouren, WPT. Racketytan är försedd med 
stark kolfiberväv, 18K, lämpar sig för spelaren som är redo att ta spelet till högsta nivå eller i vart fall har 
målet att nå dit. Ramen i padelracket består av 100% Carbon samt har försetts med en extra förstärkning i 
anslutning mot skaft för att vidhålla kraftkontroll samt effektivt vibrationsdämpa i varje bollkontakt. Kärnan är 
en styvt anpassad sammansättning av svart EVA-polymer/glasfiber som omsluts av kompositstruktur. 
Padelracket har en stilren matt finish samt en avgränsad träffyta med nabbar (dvs. upphöjda punkter). 
Nabbarnas funktion är att ge racket ännu mera friktion/precision för möjliggöra mer finess i spelet ihop med 
vår unika breda hålprofil som kommer tillföra maximal spelkänsla vid varje bollkontakt. Padelracket 
levereras med snyggt och bekvämt handledsnöre för säkert grepp i alla spellägen.

Tekniskt Specifikation:
Form: Dropp (Hybrid)
Ramprofil: 38mm
Vikt: ± 365g
Balans: Medel/Hög



Accessoar – Padelfodral
Vårt padelfodral passar alla våra padelrackets och skyddar effektivt vid transporten till och från 
padelbanan. Justerbar axelrem, blixtlås och extra vadderad insida för ökat skydd. Tillverkat i slitstarkt 
och tåligt syntetiskt läder.

Tekniskt Specifikation:
Material: Polyuretan (PU)
Storlek: 50 x 30 x 4 cm.
Vikt: 230 gram



Accessoar – Padelväska & Padelboll
Rymlig träningsväska som fungerar utmärkt som förvaring åt flera 
padelracket och tillbehör till och från padelplanen. Bärremmen är 
justerbar med kudde som gör att det blir behagligt att bära väskan, 
remmen är avtagningsbar. Väskan är gjord i tålig polyester med 
vadderade skyddsfack.

Tekniskt Specifikation:
Material: Polyester (600D)
Storlek: 60 x 31 x 27 cm. 48 liter
Vikt: 880 gram

Our Padel Story’s officiella padelboll Azimuth är en normalhastighetsboll 
och har vikt och diameter avvägd för precision i varje bollträff. Hållbar 
och slitstark boll som passar både träning och tävlingsmatch. Levereras 
i ett rör med 3 bollar.

Tekniskt Specifikation:
Antal: 3-pack (fraktvikt 215g)
Vikt: 57g 
Material: Gummi/Ull
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