Moeite met kiezen? In één oogopslag beslissen welke snaar u wilt? Vergelijk hier alle Zarlon
snaren op de meest belangrijke snaareigenschappen: power, controle, comfort en
duurzaamheid. Kiezen was nog nooit zo makkelijk met de Zarlon vergelijktabel!
Schaal: 1 (minst goed) tot en met 10 (best).

Power:

Controle:

Powerline 10
Breakthrough 9
HI-Topline 9
X8-Thunderstorm 9
Protune 9
Prolylon 9
X6-Marble Queen 9
G-Twister 8
Highlight 8
Balance 8
X5-Spectrum 8
Airflight 7
Typhoon 7
Bodycomfort 7
Straight 6

G-Twister 10
HI-Topline 10
X6-Marble Queen 9
X5-Spectrum 9
Prolylon 9
Protune 9
Highlight 8
Typhoon 8
Balance 8
Airflight 7
X8-Thunderstorm 7
Bodycomfort 7
Breakthrough 7
Powerline 7
Straight 6

Comfort:

Duurzaamheid:

Bodycomfort 10
Typhoon 10
G-Twister 9
HI-Topline 9
Highlight 9
Airflight 9
Balance 8
X5-Spectrum 8
X8-Thunderstorm 8
Breakthrough 7
Prolylon 7
Powerline 7
X6-Marble Queen 6
Protune 6
Straight 5

Straight 10
X6-Marble queen 9
Protune 9
Powerline 8
Breakthrough 8
X8-Thunderstorm 8
Airflight 8
Balance 8
Highlight 8
Typhoon 7
Bodycomfort 7
Prolylon 7
X5-Spectrum 6
G-Twister 6
HI-Topline 5

Zarlon Master Airflight

1.25mm (wit)

De witte snaar uit de Zarlon Master Serie met rond profiel.
Beoordeling Airflight:
Power: 7
Controle: 7
Comfort: 9
Duurzaamheid: 8
Extra info:
Bespangemak: makkelijk
Snaarverschuiving: ja
De Zarlon Airfight tennissnaar heeft zijn naam te danken aan de explosieve veerkracht waarmee
de bal van het racket afvliegt. Het is een soepele en veerbare snaar die veel stabiliteit en controle
geeft en zich perfect leent om de bal optimaal te (leren) voelen. Een prima en bovendien redelijk
duurzame basissnaar voor zowel de beginnende als de competitieve gevorderde tennisser.

Zarlon Master Protune 1.20 / 1.25 / 1.30 mm (grijs):
De grijze snaar uit de Zarlon Master Serie met rond profiel.
Beoordeling Protune:
Power: 9
Controle: 9
Comfort: 6
Duurzaamheid: 9
Extra info:
Bespangemak: uitdagend
Snaarverschuiving: amper tot niet
De Protune is opgebouwd vanuit een dichte structuur in de kern. Deze wat stuggere snaar heeft
hierdoor een van de langste duurzaamheid uit de Zarlon collectie. Wat de Protune uniek maakt is
de zachtere buitenlaag die om de dichte kern heen is aangebracht. Deze laag zorgt ervoor dat de
trillingen afkomstig van de harde kern van de snaar goed worden opgevangen. Hierdoor biedt de
Protune snaar zowel de goede eigenschappen van duurzaamheid en power als controle. Een
combinatie die je niet zo vaak tegenkomt in tennissnaren. Een geliefde snaar onder veel
tennissers.

Zarlon Master Balance 1.30 mm (zwart)
De zwarte snaar uit de Zarlon Master Serie met rond profiel.
Beoordeling Balance:
Power: 8
Controle: 8
Comfort: 8
Duurzaamheid: 8
Extra info:
Bespangemak: makkelijk
Snaarverschuiving: amper tot niet
De Zarlon Balance tennissnaar is uit de Master serie de meest allrounde snaar. Met een
uitzonderlijke balans tussen speeleigenschappen, comfort en duurzaamheid is de Balance de
meest gewilde snaar uit de Master serie. De Master Balance is oprecht gezegd een staaltje
meesterwerk. De perfecte snaar voor de allrounder!

Zarlon Master Highlight

1.28 mm (roze)

De roze flexibele snaar uit de Zarlon Master Serie met rond profiel
Beoordeling Highlight:
Power: 8
Controle: 8
Comfort: 9
Duurzaamheid: 8
Extra info:
Bespangemak: Makkelijk
Snaarverschuiving: Amper tot niet
De Zarlon Master Highlight is een juweeltje te noemen binnen de Zarlon Master collectie en zelfs
binnen de gehele collectie. Ondanks dat de snaar enkel in 1.28mm komt, doet deze dikte niets af
aan power, controle en comfort. Integendeel! Een zeer soepele snaar waar menigeen zeer goed
mee uit de verf komt. Het is een geschikte snaar voor comfortzoekers maar ook voor
wedstrijdspelers van elk niveau: van beginner tot proftennisser, met de Zarlon Highlight zit je
goed! De dikte van de snaar zorgt er zelfs voor dat de snaar ruim boven gemiddeld meegaat.

Zarlon Tour Prolylon

1.25 mm (wit-transparant)

De wit transparante monofilament snaar uit de Zarlon Tour Serie
Beoordeling Prolylon:
Power: 9
Controle:9
Comfort: 7
Duurzaamheid: 7
Extra info:
Bespangemak: Makkelijk
Snaarverschuiving: Ja
Extra info: voelt zeer licht in het gebruik
De Zarlon Prolylon snaar is een soepele snaar die veel power genereert. Het is een simpele
monofilamentsnaar die veel controle geeft aan zijn gebruiker. Simpel is soms gewoon goed. De
snaar pakt de bal makkelijk en voelt licht aan. Voor een snaar die wat verschuift tijdens het
spelen is dit een duurzame snaar en het spelcomfort is voldoende. De snaar nodigt uit meer te
gaan voelen om zo de eigen techniek en behendigheid te verbeteren. De bal en het racket
hebben nog nooit zo'n verbonden eenheid gevormd. Een lekkere snaar voor de regionaal
groeiende tennisser. Zeker eens het proberen waard!

Zarlon Tour Straight

1.25 mm (donkergeel)

De donkergele monofilament snaar uit de Zarlon Tour Serie
Beoordeling Straight:
Power: 6
Controle: 6
Comfort: 5
Duurzaamheid: 10
Extra info:
Bespangemak: Makkelijk
Snaarverschuiving: Ja
De Zarlon Straight is een simpele monofilament snaar. Deze budgetsnaar is een gunstig keuze
voor wie veel snaren breekt en speleigenschappen niet al te belangrijk vindt. De zarlon Straight
heeft een transparantachtige gele kleur en scoort naast duurzaamheid aardig op controle. De
straight snaar geeft niet veel extra power mee en dat zou u dus uit uw eigen techniek moeten
halen als hard slaan een doel van u is. Verder dempt de snaar trillingen die ontstaan door het
slaan van de bal matig. Een demper in u racket kan hier iets verbetering in aanbrengen. Als u
kiest voor deze snaar is het raadzaam om deze met 1 tot 1,5kg meer in uw racket te bespannen
in verband met terugloop van de spanning. Met deze extra kilo's vangt u deze terugval in
hardhard netjes op zodat u toch de gewenste hardheid behoudt in uw racket.

Zarlon HI-Topline

1.25mm (zwart)

De zwarte snaar uit de Zarlon Hybride Serie
Beoordeling HI-Topline:
Power: 9
Controle: 10
Comfort: 9
Duurzaamheid: 5
Extra info:
Bespangemak: neutraal
Snaarverschuiving: licht
De Hi Intelligence Topline is een uitgebalanceerde versie van de Zarlon Master Balance waarbij
vakkundige innovatietechnieken de snaar verder hebben weten te versoepelen. De snaar is
speciaal ontwikkeld om in te zetten als hybride snaar. Met haar zachte structuur zorgt de High
Intelligence Topline snaar voor een verfijning in de balans tussen controle en grip waardoor meer
ingevoeld kan worden in de mate van het spelen van onder andere effect.

Zarlon Spin G-Twister

1.25mm (geel)

De gele zeer elastische co-polyester snaar uit de Zarlon Spin Serie met in elkaar gevlochten
structuur.
Beoordeling G-Twister:
Power: 8
Controle: 10
Comfort: 9
Duurzaamheid: 6
Extra info:
Bespangemak: Zeer makkelijk
Snaarverschuiving: Licht
Spin & Slice verdubbelaar dankzij ingevlochten (kuiltjes) structuur
De Zarlon Spin G-Twistersnaar onderscheid zich door zijn ingevlochten structuur. De
ogenschijnlijk kleine kuiltjes op het snaarprofiel van de G-Twister geven een bizarre
gravitatiekracht aan de bal mee wat leidt tot een verpletterend effect. De G-Twister is een
verfijnde snaar met veel controle en power en een hoog comfort voor zijn gebruiker.
De bal spinnen is nu wel heel makkelijk. Favoriet bij de echte gravelgrinder! Deze snaar scoort op
alle punten zeer hoog behalve op duurzaamheid. Gebruik de G-Twister in dikte 1.30mm of zelfs
1.35mm. Ondanks de dikkere snaar zullen de positieve eigenschapen nagenoeg hetzelfde blijven
zonder dat u te vaak uw racket opnieuw hoeft te bespannen.

De G-Twistersnaar is daarnaast perfect te gebruiken als hybride breedte snaar. Zeer goed te
combineren met de Zarlon Master Balance 1.25 in de lengte! De duurzaamheid van deze
combinatie scoort een 8! Ook wordt de powerkracht aangescherpt.

Overige Zarlon snaren niet in assortiment van Bespanservice.net
(Wel apart te bestellen)

Zarlon Master Powerline 1.25 mm (rood)
De rode snaar uit de Zarlon Master Serie met rond profiel.
Beoordeling Powerline:
Power: 10
Controle: 7
Comfort: 7
Duurzaamheid: 8
Extra info:
Bespangemak: uitdagend
Snaarverschuiving: amper tot niet
De Zarlon Powerline is zeer duurzaam en komt het dichtst in de buurt van een één polyester
snaar. De mengverhouding van de co-polyester snaren gebruikt in de Powerlinesnaar is bijzonder
extreem. Deze verhouding is gefabriceerd voor degene die de lange levensduur van één
polyestersnaren waardeert, graag hard slaat maar de blessuregevoeligheid van één polyester
snaren niet waardeert. Met deze stugge snaar slaat u dwars door u tegenstander heen. De
ultieme snaar voor de hardhitter die graag vlakke knallen produceert!

Zarlon Breakthrough 1.23 mm (oranje)
De oranje snaar uit de Zarlon Master Serie met rond profiel.
Beoordeling Breakthrough:
Power: 9
Controle: 7
Comfort: 7
Duurzaamheid: 8
Extra info:
Bespangemak: makkelijk
Snaarverschuiving: licht
De Master Breakthrough komt in een fel strijdende oranje kleur en heeft een extra verfijnde
samenstelling die gegarandeerd staat voor meer power en een prima spelcomfort. De unieke
dichtheid waarop deze snaar is samengesteld zorgt ervoor dat de snaar langer meegaat en van
uw racket afschiet als een kanon. De Master Breakthrough is door de snelheid die ermee
gegenereerd kan worden de perfecte spelopenbrekende snaar die erg gewild is onder
competitiespelers en deelnemers aan regionale toernooien.

Zarlon Bodycomfort 1.25 mm (blauw)
De blauwe snaar uit de Zarlon Master Serie met rond profiel.
Beoordeling Bodycomfort:
Power: 7
Controle: 7
Comfort: 10
Duurzaamheid: 7
Extra info:
Bespangemak: makkelijk
Snaarverschuiving: licht
De Zarlon Bodycomfort is speciaal ontworpen voor de blessuregevoelige speler en geeft door de
lage dichtheid van de snaar niet tot nauwelijks terugslag bij het slaan van de bal. Deze snaar is
zeer soepel en elastisch en wordt door velen gebruikers omschreven als een heerlijke snaar die
aan al hun eisen voldoet. De perfecte snaar voor de blessuregevoelige speler!

Zarlon X8-Thunderstorm 1.20 /1.25 / 1.30 / 1.35 mm (geel)
De gele snaar uit de Zarlon Xtreme Serie met 8 hoekig profiel!

Beoordeling X8-Thunderstorm:
Power: 9
Controle: 7
Comfort: 8
Duurzaamheid: 8
Extra info:
Bespangemak: Neutraal
Snaarverschuiving in racket: Licht
Spin & Slice verdubbelaar dankzij 8 hoekig snaarprofiel
De X8-Thunderstorm is een wat stugge snaar die goed scoort op duurzaamheid. Iets dat
zeldzaam is met hoekige snaren omdat deze snaren meer weerstand ondervinden door de
hoeken in het profiel waardoor deze sneller slijten. Door zijn 8-hoekige profiel pakt de snaar de
bal dwingend en is de X8-Thunderstorm er eentje waar snelheid en spin samen tot een
verpletterende topspinbal of venijnige slice leidt. Net als de X5-Spectrum en zijn zusje de X6Marble Queen een tennissnaar speciaal ontwikkeld voor de wedstrijdtennisser die extra grip op
de bal wil hebben om deze meer effect mee te kunnen geven.

Zarlon Master Typhoon 1.20 / 1.25 mm (lima groen)
De lima groen elastische snaar uit de Zarlon Master Serie met rond profiel
Beoordeling Typhoon:
Power:7
Controle: 8
Comfort:10
Duurzaamheid:7
Extra info:
Bespangemak: Makkelijk
Snaarverschuiving: Amper tot niet
De Zarlon Master Typhoon is zo'n snaar waar je meteen verkocht aan bent! De perfecte
mengverhouding van twee polyester snaren waaruit deze snaar is opgebouwd maken een zeer
elastische snaar met een heerlijk balgevoel en een lichamelijk comfort. De eigenschappen zijn
goed te vergelijken met de Zarlon Master Highlight behalve dat de Typhoon zelfs nog net iets
hoger scoort op comfort. De Highlight scoort op haar beurt weer net iets hoger op power en
duurzaamheid hoewel de power bij de Typhoon goed behouden kan blijven door de snaar 0,51kg hoger te bespannen.

Zarlon X6-Marble Queen 1.23 / 1.28 / 1.33 mm (roze)
De roze snaar uit de Zarlon Xtreme Serie met 6 hoekig profiel.
Beoordeling X6-Marble Queen:
Power: 9
Controle: 9
Comfort: 6
Duurzaamheid: 9
Extra info:
Bespangemak: Uitdagend
Snaarverschuiving in racket: Licht
Spin & Slice verdubbelaar dankzij 6 hoekig snaarprofiel
De Zarlon X6-Marble Queen is een zeer stabiele snaar en geeft een hoge straling van vertrouwen
af aan zijn gebruiker. Dat is niet in de eerste plaats te danken aan de bedriegende zachtaardige
roze kleur, maar vooral aan haar 6 hoekige profiel (hexogonal) waarmee extra grip op bal
verkregen wordt. hierdoor wordt meegegeven effect extra bekrachtigd!
De X6-Marble Queen is het gebekte zusje van de X5-Spectrum en de X8-Thunderstorm en is
uniek in haar soort dankzij haar hoge score op power, controle en duurzaamheid! Zeker voor een
snaar met hoekig profiel is de levensduur zeer opmerkelijk. Een mooie kans voor de speler die
graag gebruik maakt van de extra effecten die een hoekig profiel snaar met zich meebrengen
maar ook duurzaamheid belangrijk vindt. Bovendien is deze snaar net zo geschikt voor
mannelijke tennissers als voor de vrouwelijke! Durf jij het aan?! Een zeer goede kwaliteit snaar
voor een budgetprijs. Precies waar het Spaanse Zarlon voor staat!

Zarlon X5-Spectrum 1.25 / 1.30 mm (zwart)
De zwarte snaar uit de Zarlon Xtreme Serie met 5 hoekig profiel
Beoordeling X5- Spectrum:
Power: 8
Controle: 9
Comfort: 8
Duurzaamheid: 6
Extra info:
Bespangemak: neutraal
Snaarverschuiving: licht
Spin & Slice verdubbelaar dankzij 5 hoekig snaarprofiel
De Zarlon X5- Spectrum is een fantastische X5-Spectrumsnaar en de uitlezen kans voor
wedstrijdspelers om over te stappen naar een zeer hoge kwaliteit snaar voor een wel zeer
voordelige prijs. Deze wedstrijdsnaar is perfect voor spelers die een verpletterend resultaat willen
neerzetten.
Het 5-hoekige profiel zorgt samen met de soepelheid van deze snaar voor een extra krachtige
afzet. Het contactmoment tussen snaar en bal is door het hoekige profiel bovendien langer
waardoor de X5-Spectrum een 9 scoort op controle. De snaar loopt bij het eerste balcontact een
klein beetje terug in spanning. Bespan hem daarom met 1 kilo meer dan dat u gewend bent en u
zult geen verschil merken!

