PADELT TAL

Padeltotal

Sveriges tre största tennisbaneleverantörer har valt. Det gör valet enkelt för er: PADELTOTAL
Lawnit Sport, Svedborg Mark & Tennis och
Trafik & Fritid Skandinavien har gjort sitt val.
Sveriges äldsta och största tennisbaneföretag satsar
gemensamt på Padel under varumärket Padeltotal.
Tillsammans har företagen över 90 års erfarenhet av
att leverera tillbehör och anlägga tennisbanor med
följande varumärken: Lawnit, Brattex, Båstadgruset
och Plexipave.
Ni som kund får därmed en lokal leverantör av er
Padelbana som garanterat kommer att vara kvar
under många år. Ni kan tryggt lita på att få all service
som kan krävas i framtiden. Vi lagerhåller glas, samt
reservdelar ifall olyckan skulle vara framme.
Ni som Padel-kund kommer genom detta samarbete även få tillgång till vår mångåriga kunskap inom
markarbeten och övrigt anläggningsarbete.
PADELTOTAL-banan är utvecklad för nordiska förhållanden, vilket innebär:
 att banan är elgalvaniserad före lackering.
 Sektionsuppbyggd. Inga stolpar, utan
ramverk som håller glas och nät. Inga snedträffar och stabilare bana.
 Domarkulor integrerade i banan.
 Kraftig stålprofil 100x50 mm och
12 mm glas.

Intresset för den nya trendsporten Padel växer
lavinartat. Sporten är rejält stor i sydeuropa och
latinamerika med över 30 miljoner spelare och
sprids just nu i snabb takt över världen.
Padel liknar en blandning av tennis och squash.
Det spelas i par på en bana som är 10x20 meter.
Runt planen finns höga väggar, som bollen kan
studsas mot.
”Långsammare än squash och lite enklare än tennis”
tycker många som prövat.
”Socialt, hyfsat svettigt och lagom knepigt”, säger
andra.

Classic Padelbana
Konstruktion
Konstruktionen består av moduluppbyggda segment
i stålprofil 100x50x2mm som är elgalvaniserad och
därefter lackerat i grön, blå, röd eller valfri kulör med
pulverlack.
 14 moduler 4000x2000 mm tillverkade i
100x50x2 mm profil som är galvaniserad och
därefter pulverlackerad. Toppmodul 2000x1000
mm är täckt av nät 50x50x4 mm. Botten modul
2995x1995mm täckt av 12 mm glas.
 4 moduler 3000x2000 mm tillverkade i
100x50x2 mm profil som är galvaniserad och
därefter pulverlackerad och täckt av nät
50x50x4mm.
 8 moduler 3000x2000 mm tillverkade i
100x50x2 mm profil som är galvaniserad och
därefter pulverlackerad och täckt av nät
50x50x4mm.
 4 moduler 3000x2000 mm tillverkade i
100x50x2 mm profil som är galvaniserad och
därefter pulverlackerad och täckt av nät
50x50x4mm med öppning för gångjärnshängda
dörrar inkl. låscylindrar.
 Varje modul står på en 200x200x10mm stålplatta
som är galvaniserad och pulverlackerad.
 4 hörnplåtar galvaniserad och pulverlackerad plåt
över hörnen med logga.
 4 st 6000 mm belysningsstolpar i 100x50x2 mm
profil som är galvaniserad och pulverlackerad.
Glas
 14 sektioner 2995x1995 mm härdglas
 4 sektioner 1995x1995 mm härdglas
 Tjocklek 12 mm
Konstgräs

 200 m2 konstgräs i samma kulör som banan.
 12 mm högt tillverkat i Polypropylen monofiber
 Sandfyllt med 3000 kg sand samt i sydda linjer
för Padel.
 63000 stygn per m2
Belysning
 8 strålkastare a 400 watt.
 Höjd 6000 mm.
 Kontrollbox och säkring, en per lampa.
 Erforderlig kabel
Tillval
 Gräs med 65000 stygn per m2 och 8800 Dtex
 Valfritt antal dörrar 2 eller 4 st
 Kulram för poängräkning
 Olika kulörer på både stålkonstruktion som gräs.

Vision Padelbana
Vision. Namnet säger allt. Banan med total insyn på
kortsidorna. Vi har skapat Vision för er som INTE vill
missa en boll på grund av en stålprofil som blockerar
insynen. Vision är den perfekta tävlingsbanan alternativt centrecourt-banan.

Classic Inomhus Padelbana
Bankonstruktionen är densamma
som Classic med följande skillnader:
 10 mm glas
 80x40 mm stålprofil
 4 lampor

Padeltotal banan i Helsingborg har snabbt blivit populär.
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Välkommen att ta kontakt!
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