Bionic tennishandschoenen
In het verleden zijn er vele soorten handschoenen ontwikkeld voor
tennis maar vanwege het feit dat deze onvoldoende functioneerden
werden ze niet of nauwelijks door tennisspelers gebruikt.
Tennishandschoenen zijn officieel toegestaan door de ITF
(International Tennis Federation).
De Bionic tennishandschoen zijn ongeëvenaard en een aanrader voor
iedere tennisser. In Nederland zie je steeds meer spelers met
tennishandschoenen op de baan. Mede door de opkomst van all
weather tennisbanen.
Toppers zoals Jacco Eltingh en Paul Haarhuis zijn overtuigd:
“All-season tennisbanen zijn niet meer weg te denken. Bionic Tennis
Gloves bieden op warme dagen het voordeel dat zweet wordt
opgenomen en afgevoerd, en op koude dagen bieden ze extra
bescherming en blijven de handen warmer.” Aldus Jacco Eltingh.
“Eindelijk weer eens een innoverend en nieuw product voor tennis.
Het mooie is dat ze fantastisch aanvoelen, spelen én het hele jaar
door gebruikt kunnen worden. Ik stond er versteld van dat ik
zoveel grip, gevoel en controle hield tijdens het spelen.”, zegt Paul
Haarhuis.
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Bionic Gloves zijn ontwikkeld in samenwerking met een orthopedisch chirurg.
Het Cabretta leder aan de binnenzijde van de hand is zo zacht en comfortabel dat het aanvoelt als een tweede huid en
zorgt voor een super grip.
Het gepatenteerde anatomisch gevormde kussensysteem zorgt voor meer en beter contact met het racket. Hierdoor
wordt vermoeidheid in de handen gereduceerd en houd je tot het eind van een wedstrijd meer kracht. Dit is ook een
groot voordeel voor spelers die last hebben van artritis. Trillingen in het racket worden beter opgevangen door de
dempende werking van Bionic Tennis Gloves.
Speciale zones o.a. tussen en op de vingers, op de vingergewrichten en aan de onderkant van de vingers en duim geven
volledige flexibiliteit zonder het contact met bal en racket op te offeren.
TM
Coolon vochtregulerende stof aan de buitenzijde van de Bionic Tennis Gloves en ‘mini-handdoekjes’ binnenin de
handschoen zorgen voor betere opname en afvoer van vocht en dus voor meer grip en minder slippen van de hand
rond het handvat.
Ondersteuning van de pols door flexibele sluiting met klittenband. Dit zorgt voor extra stabiliteit zonder dat het ten
koste gaat van de flexibiliteit.

Bionic Tennis Gloves worden aanbevolen door de Amerikaanse Tennisbond USTA Southern (United States Tennis Association - regio Zuid, een onderdeel
van de USTA met meer dan 168.000 leden) en door de Amerikaanse Arthritis
Foundation.
Bionic Gloves Nederland – exclusief importeur en distributeur van Bionic Tennis Gloves in Nederland en andere Europese landen.

www.bionicgloves.nl

