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”laji, 
jonka suosio 

kasvaa 
jatkuvasti” 
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Mitä on padel?
Padel on laji, jonka suosio kasvaa jatkuvasti ympäri 
maailmaa. Tämä mailapeli on yhdistelmä tenniksestä 
ja squashista, ja sitä voi pelata niin sisä- kuin ulkoti-
loissa.
 
Padelia pelataan 10 x 20 metrin kentällä, jota reu-
nustaa neljä metriä korkeat seinät. Kentän keskellä 
on verkko, joka jakaa kentän kahtia. Padelia pelataan 
aina nelinpelinä. Padel on helppo laji oppia, ja siksi se 
sopiikin kaikille pelaajille.

Perussäännöt

Pisteet lasketaan samaan tapaan kuin tenniksessä. 
Syötön saa tehdä vain alakautta, eli maila saa osua 
palloon korkeintaan vyötärön korkeudella. Pelaa-
ja pudottaa pallon alustaan ja lyö palloa pompusta. 
Syöttöä saa yrittää kaksi kertaa. Kentän rajoja nou-
datetaan vain syötössä. Sen jälkeen peliin saa käyttää 
koko kenttää – myös seiniä. Pelaaja häviää pisteet, jos 
pallo osuu kenttään kaksi kertaa omalla puolella. Pal-
loa ei saa lyödä suoraan vastustajan puolen seinään, 
vaan sen täytyy aina osua ensin alustaan.

Padel-kentän hankinta 

Me Unisportissa voimme auttaa sinua hankkeen 
kaikissa vaiheissa suunnittelusta pohjatöihin ja pa-
del-kentän käyttöönottoon asti. Pohjoismaiden il-
masto-olosuhteissa kentän rakenne ja pelialusta täy-
tyy suunnitella huolellisesti. Olemmekin kehittäneet 
ulkokäyttöön tarkoitetun ratkaisun, joka täyttää tiu-
kimmatkin vaatimukset. Asennamme kenttiä myös 
sisäkäyttöön.
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Padel-kenttä Panorama



Mallit
Unisport Aluminium

Ulkopelikenttä alumiinista, joka kestää Pohjoismaiden il-
masto-olosuhteet huomattavasti paremmin, kuin nykyi-
set teräksestä valmistetut kentät.

Unisport PRO 

Redsport Pro on erittäin vakaa ja turvallinen padel-kenttä. 
Se koostuu runkorakenteesta, jossa on 3 mm 355S-teräs-
profiilit, jotka kestävät tuulen voiman, myrskyn, erilaisia 
lämpötiloja sekä pelaajien törmäykset optimaalisella ta-
valla.

Unisport Panorama 

Uusi mallimme, Panorama-kenttä, on valmistettu pak-
suista teräsprofiileista ja turvatarkistetuista 12 mm:n la-
seista korkeinta suoritus- ja turvallisuustasoa vastaaviksi. 
Panoramassa koko päätysivu koostuu 12 mm laseista il-
man tolppia.

Siirrettävä Unisport Padel-kenttä 

Siirrettävän padel-kenttämme eduista voi mainita, että 
se voidaan asentaa monille eri alustoille sekä sisä- että 
ulkokäytössä. Se antaa sinulle suuret mahdollisuudet ti-
laisuuksien järjestäjänä. Kenttä ei tarvitse maahan kaivet-
tavia ankkurointeja vaan se voidaan tarvittaessa helposti 
siirtää paikasta toiseen. Ainoa vaatimus on, että kentällä 
on tasainen alusta, jossa kaltevuutta on max. 1%. 

Padel-kenttä Adidas

Unisport tarjoaa yhdessä Adidasin kanssa kokonaisrat-
kaisun, joka on suunniteltu pohjoismaisen padel-kes-
kuksen tarpeisiin. 

Padel-kenttä, vakio

Padel-kenttä, siirrettävä

Adidas Panoramic
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Alusta – tekonurmi 
Padelia pelataan pienellä alueella, joten kulutus on 
suurta moniin muihin urheilulajeihin verrattuna. Tä-
män takia on tärkeää tiedostaa miten pelaajat liik-
kuvat kentällä. Tekonurmi täytyy valita niin, että se 
kestää suurtakin kuormitusta.

Unisport Padel Turf

Unisport Padel Turf -nurmen nukka on yhteenpunot-
tua. Siksi nurmen käyttöikä on vähintään kaksinker-
tainen verrattuna perinteisiin suoriin kuituihin. Peli-
ominaisuudet pysyvät erittäin hyvinä vuodenajasta 
riippumatta. Erot sisä- ja ulkotilojen välillä eivät ole 
niin suuria kuin suorilla kuiduilla. Olemme markkinoi-
den ainoa toimija, joka käyttää pelialustassa yhteen-
punottua nukkaa. Tekonurmen vakiovärit ovat vihreä, 
punainen, musta, sininen, keltainen ja valkoinen. 
Unisport toimittaa tekonurmea myös suorilla kuiduil-
la. Suosittelemme kuitenkin kestävää nurmea, jonka 
nukka on yhteenpunottua.
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Pohjatyöt/valaistus
Tekonurmen alustana käytetään asfalttia. Asfaltin alla tulee olla rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaiset rou-
timattomat aluskerrokset ja tarvittava kuivatus. Pelaaminen onnistuu myös sateella ja talviaikaan. Pelaamis-
ta rajoittavat vain lumi ja jää. Asfaltin ympärille rakennetaan muotoon valettu betonireunus, jonka leveys on 
40 cm ja syvyys vähintään 40 cm. Kenttärakenteen kiinnityksessä käytetään ruostumatonta terästä. Asfaltille 
asennetaan tekonurmi, jonka täyttöaineeksi laitetaan noin kolme tonnia hiekkaa.

Valaistukseen voi valita LED-, Solljus- ja metallihalogeenivaloja.
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Digilukitusjärjestelmä
iPhone- ja Android-puhelimilla ohjattava älykäs mag-
neettilukitusjärjestelmä avaa ovet ja laittaa valais-
tuksen päälle. Sovellus toimii myös offline-tilassa. 
Sovellusta voi käyttää myös kenttien varaamiseen. 
Älykkään magneettilukitusjärjestelmän hankinta-
kustannukset ovat edulliset. Kuukausimaksulliseen 
palveluun kehitetään jatkuvasti uusia toimintoja ja 
päivityksiä.



www.unisport.com


