Laukaan Peurunkagolf
Logomyyntikuvasto

Teemme yhteistyötä alan isoimpien
toimittajien kanssa. Kauttamme saat
yrityksellesi logotuotteena niin pallot,
pyyhkeet, greenihaarukat, tekstiilit,
lippikset, bägit, sateenvarjot,
varustekassit ja bägisuojat.

Yhteystiedot:
Toimitusjohtaja Heikki Hokkanen, 0400 644 630, heikki.hokkanen@lpg.fi
Myynti Jani Linna, 050 5249725, jani.linna@lpg.fi

Pallot
CHROME SOFT
THE BALL THAT CHANGED THE BALL
Chrome Soft pallo tuottaa vähemmän spinniä draiverilla
ja enemmän spinniä lyhyillä raudoilla. Tämä tarkoittaa pidempiä
draiveja ja parempaa kontrollia lähipelissä.
Väreinä valkoinen ja keltainen.

Hinta: 36,30€/dz, alv 0%

Chrome Soft X
Huippusuositun Chrome Softin jämäkämpi X-versio
Chrome Soft X:n Tri Ionomer-välikerros vähentää
kierrettä pitkillä mailoilla, jolloin varsinkin kovaa
lyövät hyötyvät tästä pallosta.
Chrome Softista tuttu uretaanikuori takaa
huippuluokan alakierteen lähipelissä.

Hinta: 36,30€/dz, alv 0%

SUPERSOFT™
OUR SOFTEST BALL EVER
Callawayn pehmein pallo. Supersoftilla on erittäin alhainen
kompressio (35) jotta siitä saadaan pehmeä tuntuma
lähipelissä ja vähemmän spinniä draiverilla pitkien ja suorien
lyöntien toteuttamiseksi. Väreinä valkoinen, keltainen ja pinkki.

Hinta: 24,60€/dz, alv 0%

Pallot
Pro V1
Kolmikerrospallo kaksoissydänteknologialla.
#1 ball in golf = ammattilaisten eniten käyttämä pallo.
Toimii hyvin myös aktiivigolffarilla. Lentää pitkälle,
aikaisempaa matalampi ja hallittavampi kaari,
pehmeä tuntuma ja kestävä.

Hinta: 50,80€/dz, alv 0%

Pro V1x
Nelikerrospallo kaksoissydänteknologialla.
#1 ball in golf = ammattilaisten eniten käyttämä pallo.
Vaatii isomman mailanpään nopeuden,
antaa korkeamman lentokaaren ja
vähemmän spinniä kuin normaali Pro V1.

Hinta: 50,80€/dz, alv 0%

NXT Tour
Kolmikerrospallo, joka antaa aktiivipelaajalle hyvän
tuntuman kaikissa lyönneissä. Pallona käsite.
Ominaisuuksia parannettu entisestään tälle kaudelle.

Hinta: 37,90€/dz, alv 0%

Pallot
NXT Tour S
Kaksikerrospallo, joka antaa hieman pehmeämmän tuntuman
lyönteihin kuin NXT Tour. Ominaisuuksia parannettu entisestään
tälle kaudelle. Väreinä valkoinen ja keltainen.

Hinta: 37,90€/dz, alv 0%

Velocity
Kaksikerrospallo, joka lentää pitkälle ja vähentää
spinniä driverilla lyödessä.
Yllättävän tunnokas myös lähielissä.

Hinta: 29,80€/dz, alv 0%

DT TruSoft
Kaksikerroksinen, matalan kompression pallo.
Lentää pitkälle, tuntuu pehmeälle kaikissa lyönneissä,
unohtamatta luokkansa parhaita lähipeliominaisuuksia.
Selkeästi pehmeämpi tuntuma ja pidempi lentokaari
kuin edeltäjässään DT Solossa. Saatavana myös keltaisena.

Hinta: 22,60€/dz, alv 0%

Tarvikkeet

Ohessa esimerkkejä siitä mitä voimme logotuotteina toimittaa. Älä
epäröi ottaa yhteyttä kun yrityksesi tarvitsee liikelahjoja tai vaikka
logotuotteita kesän kilpailuihin.

