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Tennis:
Babolat RPM Blast 310 kr
En polyestersena för dig som vill spela med mycket 
spinn och ha en hållbar sena.

RS Lyon 290 kr
En polyestersena från Robin Söderling som erbjuder 
spelaren bra kontroll och fart i bollträffen.

Head LYNX 280 kr
En mjukare variant utav polyestersenor, vilket gör 
den mer skonsam. Samtidigt behåller tennissenan 
bra kontroll och access till topspin.

Wilson Sensation 260 kr
En hållbar sena som är multifilament och är mycket arm-vän-
lig. Den ger bra fart och komfort även fast du träffar utanför 
sweetspot.

Head Sonic Pro 260 kr
Denna polyestersena passar utmärkt för dig som 
slår hårt ifrån baslinjen och som vill ha en riktigt 
hållbar sena.

Prince Synthetic Gut   240 kr
En väldigt prisvärd och hållbar allroundsena.

Egen sena Tennis 150 kr

Strängning

Badminton:
Yonex BG80 Power  260 kr
BG80p har diameter på 0,68 mm och är perfekt för 
dig som gillar att slå hårt. BG80p är en Vectran-fibersena 
som ger en hög repulsion vilket ger bättre kraft i t.ex. 
smashen.

Yonex BG80 240 kr
Klassiska senan som många elitspelare använder. 
BG80 är en tunn sena som ligger på 0,68 mm men ger 
dig en grym kotroll och hastighet vid rätt tillslag på bollen. 

Yonex BG66 Ultimax  240 kr
BG66u har en tunn diameter på 0,65 mm och den 
perfekta balansen mellan maximal hastighet, kontroll 
och hållbarhet. Senan har ett otroligt skönt ljud när man slår. 

Yonex BG65 240 kr
BG65 har en diameter på 0,70 mm. Denna sena är 
förstärkt med titan och passar dig som slår hårt. BG65 är en 
allroundsena som tack vare sin tjockhet förlåter dig vid felslag.

Yonex BG66 220 kr 
En prisvärd, hållbar sena som ger extra kraft. 
Perfekt sena för motionsspelare och nybörjare. 

Egen sena Badminton 150 kr
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Hårdhet tips 
Badminton 
Nybörjare: 22 - 24 lbs 
Motionärer: 24 - 26 lbs 
Tävlingsspelare: 27 - 30 lbs 

Tennis 
Nybörjare: 22 - 23 kg
Motionärer: 23 - 25 kg 
Tävlingsspelare: 23 - 27 kg


