
SHOCKOUT



DEMPERS
ANTIVIBRATOREN
· Kracht · Controle · Personalisatie

· Anti-vibratie · Comfort

BESCHIKBARE KLEUREN

TECNOLOGÍA PATENTADA. TESTADA BAJO NORMA
UNE-EN-ISO 5349 POR LA ESCUELA TÉCNICA

SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Geen trillingen, geen grenzen
Onze gepatenteerde trillingsdempers zijn klein 
en licht, maar ze kunnen veel. Vanuit de gaten 
van je racket zijn ze in staat om tot 60% van 
de trillingen van hetzelfde slaggebied te 
verminderen.
We zeggen het niet, het zegt een 
onderzoek dat is uitgevoerd door de 
Hogere Technische School voor Industriële 
Ingenieurswetenschappen van de 
Polytechnische Universiteit van Madrid 
via de Stichting ter Bevordering van 
Industriële Innovatie.

Je moet kiezen hoe je je 
racket wilt hebben
We krijgen onze racjet niet altijd vanaf 
het eerste moment, en dat is normaal. 
Maar daar kunnen we je wel bij helpen. 
Je kunt de dempers naar believen door 
je racket verdelen, waardoor het een 
racket wordt met meer power of meer 
controle. Als je ze naar boven verdeelt, 
zal het racket koppiger zijn en meer 
kracht in je slagen bereiken. Als u 
ze daarentegen onderaan plaatst, 
komt het gewicht dichter bij uw 
hand, waardoor u meer controle 
krijgt over uw slagen. Je zult ook 
genieten van een comfortabelere 
slag en je kunt je racket aanpassen 
met verschillende kleuren. Je hebt 
je racket nog nooit zo gezien.



ONDER-GRIP
ANTI-SHOCK SYSTEEM

 

Een wolk in je hand
De belangrijkste eigenschap is de visco-
elasticiteit van het materiaal, waardoor het, met 
een minimale dikte en een minimaal gewicht, 
een groot vermogen heeft om trillingen te 
dempen en te absorberen. Als u epicondylitis 
of pijn heeft die wordt veroorzaakt door 
trillingen, zal dit ongelooflijke product u 
zeker helpen.

Zet het een keer op, gebruik 
het een lange tijd!
De Under Grip wordt direct op de vezel 
van de racketgreep geplaatst, uitgerekt 
en zonder overlapping (behalve de 
eerste draai). Vervolgens kun je de 
overgrips die je wilt erop plaatsen om 
het naar wens te laten. Bovendien 
maakt de ongelooflijke weerstand 
tegen vermoeidheid de levensduur 
erg lang. Hoe gemakkelijk het is om 
het te plaatsen, zie je in deze video:
https:// www.youtube.com/ watch?v=nwDHsdUoIx4.

Kwaliteit ShockOut
Under Grip is een 
laboratoriumproduct en wordt 
vervaardigd in Zwitserland 
volgens de kwaliteitscriteria die 
zijn vastgelegd in ISO 9001 en 
verordening 14001 voor het behoud 
van het milieu.



DUBBELE PRO GRIP
+ OVERGRIP

 BESCHIKBARE KLEUREN

 

De perfecte combinatie 
Gecombineerd absorptiesysteem voor 
racketsporten. Grip met EVA-band die zorgt voor 
meer reliëf om de grip te verbeteren en trillingen 
te verminderen. Hoge mate van vochtopname.

Minder trillingen
Helpt verwondingen aan handen en armen 
te voorkomen.

Verbetert de zweetopname.
verhoogd ademend vermogen

Meer grip Biedt
uitstekende grip en meer comfort
in het spel.

ShockOut-kwaliteit 
De Dual Pro Grip is een product 
gemaakt met materialen van de 
hoogste kwaliteit.




