
 

 

 

Basın Bülteni 

 Tenis kortlarına BASF teknolojisi damga vuracak 

 Dunlop ve BASF, son yılların gözde sporu padel için, devrim 
yaratan Power Flex teknolojisi ile raketler geliştirdi.  

 Bir tenis türü olan ‘padel’in yıldızı Juani Mieres, 2016’da 
BASF’nin geliştirdiği Dunlop Blast model raketle oynayacak. 

Dünyaca ünlü raket sporları markası Dunlop ve dünyanın lider kimya 

şirketi BASF, padel raketi performansında devrim yaratan yeni bir 

teknoloji geliştirdi. Yeni Power Flex teknolojisi, BASF tarafından 

geliştirilen Infinergy® ürününü içeriyor. Dünyada ilk kez genleştirilmiş 

termoplastik poliüretan (E-TPU), bir padel raketinin içine uygulanıyor. 

Benzersiz elastik özellikleri ve olağanüstü sağlamlığı, raketin 

oynanabilirliği ve dayanıklılığı konusunda belirgin avantajlar sunuyor. 

Her iki markanın yaklaşık iki yıl süren geliştirme çalışmalarının ve 

aralarında dünya şampiyonu Juani Mieres'in de yer aldığı oyuncu ve 

antrenör ekibinin gerçekleştirdiği sayısız testlerin ardından ilk Power 

Flex raketler, Dunlop Padel 2016 koleksiyonunun bir parçası olarak 

sunuldu. 

Dunlop Padel Pazarlama Başkanı Richard Jackson, “Power Flex 

teknolojisi, padel raketinin performansında ileriye yönelik dev bir 

adımı temsil ediyor, padel konusunda ortağımız olarak BASF'yi 

seçmekten ve devrim yaratan bu yeniliği birlikte geliştirmekten son 

derece mutluyuz” dedi.  

BASF Asya Pasifik Performans Malzemeleri Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Andy Postlethwaite ise “Power Flex teknolojisinin 

geliştirilmesi nedeniyle son derece heyecanlıyız. Dunlop ile 
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gerçekleştirilen ortaklık, pazarın önde gelen uzman markasıyla 

işbirliği içerisinde bilgimizi ve uzmanlığımızı tamamen yeni bir alanda 

kullanmamızı sağlıyor” dedi.  

Ekstra güç, konfor ve dayanıklılık sağlayan yeni Power Flex 

teknolojisi ile üretiilen yeni Dunlop Blast, 2016 sezonunda 

profesyonel kortlarda Juani Mieres'in yeni raket tercihi olacak.  

BASF Hakkında  

BASF olarak biz kimya yaratıyoruz ve bunu 150 yıldır yapıyoruz. BASF, 113.000 

çalışanı ve 200 milyar TL’yi aşkın (74 milyar Avro) yıllık satış rakamı ile dünyanın 

lider kimya şirketi unvanını taşıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevre 

korumasıyla birleştiren BASF, Ar-Ge yatırımları ve buluşları sayesinde neredeyse 

tüm endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ürün sağlıyor ve hayatı 

kolaylaştırıyor. Kimyasal, plastik, performans ürünleri, ziraat, petrol ve gaz gibi 

geniş bir yelpazeye yayılan BASF ürün ve çözümleri, yeryüzündeki kıt kaynakların 

korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra gıda ve besinlerin sağlıklı üretilmesini 

sağlıyor ve yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı oluyor. Kısacası BASF, 

sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyor. BASF hisseleri Frankfurt borsası 

(BAS), Londra borsası (BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir.  

Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr   

http://www.basf.com.tr/
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