


KAMPANJEN GÄLLER ALLA BOLLMODELLER. BONUSTILLBUDET GÄLLER ÄVEN ANDRA 
KVANTITETER, 40 + 4 OSV. KAMPANJEN GÄLLER FRAM TILL OCH MED 15 MAJ 2020. 
VÄNLIGEN KONTAKTA DIN CALLAWAY ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR ATT BESTÄLLA.

BESTÄLL ERA 
LOGOBOLLAR NU!

4P
4-PIECECHROME SOFT X™ 20

TOURPRESTANDA, KONTROLL, LÄNGD- FÖR DEN BÄTTRE SPELAREN.

Chrome Soft X är inriktad till spelaren med hög svinghastighet som söker 
en lite fastare känsla. En kombination av tour-beprövad prestanda med 
enastående känsla. Vi nyskapade varje skikt för att generera en extremt 
snabb och mjuk boll som ger hög launch och låg spin från tee för maximal 
längd och fantastisk spin runt green.

4P
4-PIECECHROME SOFT™ 20

TOURPRESTANDA, KONTROLL, LÄNGD- FÖR ALLA NIVÅER: NYA 
GRAFENFÖRSTÄRKTA DUAL SOFTFAST CORE.

Chrome Soft, passar till ett stort spektrum av spelare. En kombination av 
tour-beprövad prestanda med enastående mjuk känsla. Vi nyskapade varje 
skikt för att generera en extremt snabb och mjuk boll som ger hög launch 
och låg spin från tee för maximal längd och fantastisk spin runt green.

2P
2-PIECESUPERSOFT™ MAGNA

STÖRRE DESIGN GÖR DEN LÄTTARE ATT SLÅ

Större än en standardboll, men fortfarande inom golfens regler. Genom att höja 
tyngdpunkten blir det lättare att träffa bollen bättre vid alla slag även vid 
chippar och puttar. Med en högre tyngdpunkt och mer konsekventa bollträffar 
tillsammans med låg spin och förlåtande egenskaper ger längre och rakare slag.

2P
2-PIECEWARBIRD™

DESIGNAD FÖR LÄNGD

Designad för den som söker längd och vill se maximal flykt. Den här 2-delsbollen 
är lång och har en stor, mjuk, hög-energikärna som ger otroliga bollhastigheter. 
Med sin inriktning för längd, vit eller gult färgval, så är Warbird ett mycket bra val 
för golfaren som vill slå bollen längre.

2P
2-PIECESUPERSOFT™ 19

VÅRAN MJUKASTE BOLL NÅGONSIN OCH NU ÄVEN I SUPER MATTA FÄRGER

Supersoft kombinerar en otroligt mjuk känsla med låg kompression och mjukt 
skal som tillsammans med vår nya Premium HEX Aerodynamik dimple mönster 
som ger en extremt lång och rakt flygande boll. Med sin mjuka känsla, extremt 
låg kompression i kärnan för att ge mer bollhastighet och super låg spinn för 
rakare flykt, gör det här till en boll golfare älskar att spela.

Endast svart logo på matta färgerna


