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COLLECTION 

En avancerad racketserie som är 
framtagen speciellt för spelare som 
ställer högsta möjliga krav på utrust-
ning och inställning kring den egna 
utvecklingen som padelspelare.

Kännetecknas av härlig känsla och 
underbart ljud som dessutom kan 
skapa rejält med smashkraft för de 
mer kraftfulla spelarna. Ram i karbon 
och ytskikt i karbon/glasfiber för 
högsta möjliga stryktålighet. 
Vikt: 360-375gr.

SPORT 

Denna serie är helt utvecklad med 
fokus på de spelare som bygger 
sitt padelspel på säkra kontrollslag. 
Träffyta (sweetspot) och balans har 
optimerats för att skapa en bra mix 
mellan kontroll och kraftfullhet. 

Dessutom ger den sköna bollträffen 
enorma möjligheter att hitta preci-
sion och bra effekt vid placerings-
slag, typ volleys. Vikt 350-365gr.  

LEGEND 

Power Padels omåttligt populära 
racketserie. Den rundade formen 
och extremt stor sweetspot ger mjuk 
och behaglig bollträff.

Trots detta är det inga problem 
att spela kraftfullt med denna 
Sport-serie.

Passar verkligen alla spelartyper. 
Vikt: 350-360gr

Army of Padel har säljrättigheterna för varumärket Power Padel i Sverige och Norge. 
Power Padels grundare Carlos Llamas har utvecklat padelracket sedan 2004 och 
med Carlos och hans teams mångåriga erfarenhet har vi möjlighet att erbjuda de 
absolut bästa och mest genomtänkta Padelracket som finns på marknaden. Racket 
som utmanar, ger avtryck och samtidigt skapar en stor tillfredsställelse i smarta
padelspelares utveckling.

Med kärlek och passion för padelsporten presenterar vi här varumärket Power Padel. Vi vill påstå att inget annat racketmärke formas, tillverkas 
och utvecklas med en sådan passion och perfektionism som Power Padel. Företagets grundare, Carlos LIamas är ingenting annat än en Guru 
när det kommer till padelracket. Med mer än 20 års erfarenhet av rackettillverkning lägger han dagligen all sin energi och sitt fokus på att skapa 
och förädla padelracket för en skara av smarta och nyfikna padelspelare som alla ställer höga krav när det kommer till utrustning.

Varje enskilt racket granskas och kvalitetskontrolleras på huvudkontoret i Madrid innan det levereras till respektive lands distributör. Power Padel 
har inte ambitionen att bli störst i världen – deras mål är skapa den absolut bästa spelkänslan för varje individuell padelspelare och föra
racketsporten vidare in i framtiden. Av padelspelare - För padelspelare

Välkommen in i Power Padelfamiljen, du kommer inte att ångra dig – Join the Army of Padel - Vilken racketserie passar dig bäst?



www.armyofpadel.com

En avancerad racketserie som är framtagen speciellt för spelare som 
ställer högsta möjliga krav på utrustning och inställning kring den 
egna utvecklingen som padelspelare.

Kännetecknas av härlig känsla och underbart ljud som dessutom kan 
skapa rejält med smashkraft för de mer kraftfulla spelarna. Ram i
karbon och ytskikt i karbon/glasfiber för högsta möjliga stryktålighet. 
Vikt: 360-375gr

COLLECTION
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POWER PADEL BLACK X 

Vårt mest sålda racket, alla kategorier.
Oerhört omtyckt för den sköna bollträffen. 
Ger optimal mix mellan mjuka kontrollslag 
och stenhårda smashar. Ett av de få racket 
på marknaden som verkligen passar till alla 
spelartyper. Allt från de offensiva hårt 
slående till de mer defensivt lagda
kontrollspelarna. Stor sweetspot och låg
balanspunkt.

Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Karbon
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Karbon, Kornig yta.
•    Vikt: 360-370 gram
•    Racketfodral medföljer

COLLECTIONPris: 2 950 kr 
Rek. butikspris inkl moms
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POWER PADEL TEX-T SOFT

En säker storsäljare som med sin extremt 
behagliga känsla blivit en given favorit bland 
många spelare som vill spela en vårdad
padel grundad på vinnande precisionsslag. 
Kan självklart även generera bra smashkraft 
men ger ändå stora fördelar i det mjuka och 
smarta spelet. Väldigt omtyckt av många 
kvinnliga spelare. Stor sweetspot och låg
balanspunkt. Mjuk härlig bollträff och ett
väldigt skönt ljud.  Lättspelat.

Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Karbon
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Slät, skinande blank Karbon
•    Vikt: 360-370 gram
•    Racketfodral medföljer COLLECTIONPris: 2 950 kr 

Rek. butikspris inkl moms
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POWER PADEL MAGIC

Marknadens kanske vackraste och
tuffaste racket. Desto hårdare tillslag du 
har i ditt spel, desto mer kommer du att 
älska denna skönhet. Balanspunkt och 
sweetspot flyttad något uppåt. Ändå ger 
Magic en härlig känsla och ett smått
magiskt ljud. Måste bara testas!!
Rekommenderas främst till spelare med 
offensiv spelstil.

Teknisk specifikation

•    Form: Svagt droppformat
•    Ram: Karbon
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Slät Karbonyta.
•    Vikt: 360-375 gram
•    Racketfodral medföljer

COLLECTIONPris: 2 950 kr 
Rek. butikspris inkl moms
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POWER PADEL PWP 3000 plus

Sugen på att testa en riktigt höjdare? Här 
har vi flyttat balanspunkt och sweetspot 
något uppåt. Trots detta har vi skapat en 
underbar känsla och ett mycket skönt ljud 
i bollträffen. Är du en offensivt lagd
spelare som jagar kraftfullt spel så måste 
du bara testa 3000 plus!

Teknisk specifikation

•    Form: Svagt droppformat
•    Ram: Karbon
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Slät Karbonyta.
•    Vikt: 360-375 gram
•    Racketfodral medföljer

COLLECTIONPris: 3 350 kr 
Rek. butikspris inkl moms

Kommer prel. Sommar/Höst 2022
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POWER PADEL BLACK 3 

Ytterligare ett nytt tillskott som bör ligga 
perfekt i händerna på spelare med
offensiv läggning. Låg balanspunkt och 
stor sweetspot tillsammans med ettläck-
ert utförande kommer att sätta Black III på 
kartan. Fantastisk känsla, skönt ljud i
bollträffen och ändå smasharnas favorit. 
Säger bara…..Våga testa…..!!

Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Karbon
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Korning Karbonyta.
•    Vikt: 360-365 gram
•    Racketfodral medföljer

COLLECTIONPris: 3 350 kr 
Rek. butikspris inkl moms

Kommer prel. Sommar/Höst 2022
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Denna serie är helt utvecklad med fokus på de spelare som bygger 
sitt padelspel på säkra kontrollslag. Träffyta (sweetspot) och balans 
har optimerats för att skapa en bra mix mellan kontroll och kraftfull-
het.

Dessutom ger den sköna bollträffen enorma möjligheter att hitta
precision och bra effekt vid placeringsslag, typ volleys. Vikt 350-
365gr.  

SPORT
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POWER PADEL 1000 F6 

Second Generation F6. En riktigt
spännande nyhet som med sin vackra 
form och fina egenskaper kommer att bli 
att bli ordentligt omtalad. Härlig bollträff 
och rejält tilltagen sweetspot.
Obs: Balanspunkt och sweeetspot
placerade aningen högre upp på denna 
pärla.

Teknisk specifikation

•    Form: Svagt droppformat
•    Ram: Blank Karbon
•    Kärna: EVA S, aningen styvare
•    Ytskikt: Slät, aningen matt karbonyta.
•    Vikt: 355-365 gram

SPORTPris: 2 450 kr 
Rek. butikspris inkl moms
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POWER BLACK FUCHSIA

Ett racket som verkligen är framtaget för 
att främja spelare som vill arbeta med mer 
”bett” i volleyspelet utan att förlora bra 
känsla och kraft i övriga spelmoment. Den 
korniga ytan skapar verkligen möjlighet att 
få bra effekt på bollen. Dov, skön bollträff 
och läcker design. Låg balanspunkt och 
stor sweetspot.

Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Karbon
•    Kärna: EVA S, aningen styvare variant
•    Ytskikt: Kornig Karbonyta
•    Vikt: 355-365 gram

SPORTPris: 2 450 kr 
Rek. butikspris inkl moms
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POWER PADEL PINK 2 MATT

Nu pratar vi trend och smart funktion i 
symbios.! Här kommer ett racket för de 
smarta tjejerna och tuffa gubbarna. Den 
runda formen och mjuk, avstämd bollträff 
tillsammans med bra viktfördelning, skapar 
möjlighet att optimera både kontrollslag 
och mer hårda smashar. Låg balanspunkt 
och stor sweetspot. Snygg matt ytfinish 
garanterar många avundsjuka blickar i
hallen.

Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Fiber Glass
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Matt
•    Vikt: 350-365 gram

SPORTPris: 2 450 kr 
Rek. butikspris inkl moms

Matt - Glossy
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POWER PADEL PINK 2 GLOSS

Den runda formen och mjuk, avstämd
bollträff tillsammans med bra viktfördelning, 
skapar möjlighet att optimera både
kontrollslag och mer hårda smashar.
Låg balanspunkt och stor sweetspot.
Blank skinande ytfinish.

Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Fiber Glass
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Skinande blank Karbon
•    Vikt: 350-365 gram

SPORTPris: 2 450 kr 
Rek. butikspris inkl moms

Matt - Glossy
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Power Padels omåttligt populära racketserie. Den rundade formen 
och extremt stor sweetspot ger mjuk och behaglig bollträff.

Trots detta är det inga problem att spela kraftfullt med denna 
Sport-serie.

Passar verkligen alla spelartyper. Vikt: 350-360gr

LEGEND
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POWER PADEL BLACK MATT

Välkommen till en riktig klassiker! Speciellt 
framtaget för spelare som vill underlätta sitt 
padelspel och agera smart. Snygg
klassiskt rund form som med den väl tilltagen 
sweetspot och låg balanspunkt ger en riktigt 
behaglig skapelse som kommer att vara ett 
givet val i mångas padelväskor. Underbart 
skön bollträff som bara måste få upplevas. 
Tilltalande svart matt ytfinish. Passar alla
olika spelartyper och är helt perfekt för
spelare som vill undvika armbågsproblem.  

Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Karbon 
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Matt karbon
•    Vikt: 355-360 gram LEGENDPris: 2 150 kr 

Rek. butikspris inkl moms
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POWER PADEL RED MATT

Speciellt framtaget för spelare som vill
underlätta sitt padelspel och agera smart. 
Snygg klassiskt rund form som med den väl 
tilltagna sweetspoten ger ett riktigt
lättspelat racket. Underbart skön bollträff 
som bara måste få upplevas. Matt ytfinish i 
djup röd nyans som många kommer att
prata om. Låg balanspunkt och stor
sweetspot. Passar alla typer av spelare. Låg 
vikt anpassad för att skona ömma armbågar. 
 
Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Karbon 
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Matt Karbon
•    Vikt: 355-360 gram

LEGENDPris: 2 150 kr 
Rek. butikspris inkl moms
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POWER PADEL PINK MATT

Färgstarkt racket som är väldigt
lättspelat. Rund klassisk form, stor sweetspot 
och aningen lättare vikt gör att det passar 
perfekt för spelare som inte kräver/vill ha  
tunga ”powerracket”. Uppfriskande
chockrosa färg med matt ytfinish gör att det 
kommer att skapa positiv stämning i hallen. 
Extremt lättspelat och låg vikt som
tillsammans med låg balanspunkt är en av 
anledningarna till att detta kommer att bli en 
given favorit bland de smarta spelarna. 

Teknisk specifikation

•    Form: Rund
•    Ram: Fiber Glass
•    Kärna: EVA Soft
•    Ytskikt: Matt Fiberglass
•    Vikt: 350-360 gram LEGENDPris: 2 150 kr 

Rek. butikspris inkl moms



www.armyofpadel.com


