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EKSPERT RÅDGIVNING
Gjennom dialog og tett samarbeid bidrar vi til å fastslå prosjektets ramme. 
Med ekspertise innen idrettsanlegg bistår vi kunder og arkitekter med å skape 
nytenkende og gode idrettsanlegg. Med mer enn 60 års erfaring i markedet 
har vi omfattende kunskap og bistår gjerne med rådgivning og veiledning.

DESIGN
Det vesentlige i designprosessen er å forholde seg til og beslutte ut i fra  
hvordan anlegget skal brukes. Rett rådgivning i designprosessen sikrer at  
du som kunde får en funksjonell og brukervennlig løsning som tjener alle 
formål på best mulig måte. 

TOTALLEVERANSER
Vi leverer ofte totalløsninger hvor hele prosjektet monteres og leveres av 
oss og kunde slipper å forholde seg til et flertall leverandører. Vi har fokus på 
strømlinjeformede prosesser innen prosjektledelse til kundens fordel. Dermed 
sikres en leveranseprosess med fokus på resultat og optimalisering for kunden. 

PROSJEKTLEDELSE
Prosjektstyring håndteres alltid i et tett samarbeid med alle involverte parter 
i prosjektet. Vår styrke ligger i lang erfaring, som vi har med å gjennomføre og 
levere både store og små prosjekter. 

INSTALLASJON, SERVICE & VEDLIKEHOLD
Hvert år gjennomfører vi hundrevis av servicer, vedlikeholdsoppdrag og  
installasjoner. Vår ekspertise sikrer at alt utstyr fungerer sikkerhetsmessig  
forsvarlig, også etter flere år ved intensiv bruk. Sikre idrettsanlegg er  
avgjørende for aktiviteten som skal utøves.
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kristoffer.tollefsen@unisport.com
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UNISPORT & WORLD PADEL TOUR

Sommeren 2018 ble Swedish Padel Open arrangert i Båstad. Dette som en del av verdens største padel-serie,  
World Padel Tour. Dette er serien hvor verdens beste padelspillere samles. Blant disse deltar Sanyo Gutierrez, 
Maxi Sanchez, Fernando Belasteguin og Paquito Navarro på herresiden og talenter som Marta Morrero, Ariana 
Fallada og Marta Ortega blant damene. 

World Padel Tour utspiller seg på en rekke ulike steder. Turneringen har blant annet funnet sted i Madrid, Paris, 
Alicante, Lisboa, London, Bryssel, Boenos Aires, Mexico City og Båstad hvor vi leverte padelbanene.

EN SPORT FOR ALLE
Padel har eksistert i land som Spania, Argentina og Mexico i flere ti-år. I Europa har sporten eksplodert og per nå 
er det flere padel-spillere enn fotballspillere i Spania og Argentina. I Sverige har idretten fått fotfeste og det er 
organisert seriespill og turneringer på over 400 padelbaner landet over.  
 
I Norge har sporten eksistert i omtrent to år. Norges Tennisforbund har tatt det inn i idrettsnorge og det er  
derfor gyldig for søknad om spillemidler til padelbaner og anlegg. 
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MONDO PADEL GRASS - STX 90 10 A SUPERCOURT
DET OFFISIELLE PADELGRESSET I WORLD PADEL TOUR

World Padel Tour stiller høye krav til kunstgresset som brukes som underlag. STX 90 10 A SUPERCOURT er  
spesialutviklet for ”center court” i WPT. Underlaget garanterer konsistent vinkel og vertikal sprett på  
banen, både før og etter treff i glassveggen. På grunn av sin teksturerte struktur krever gresset minimalt 
med stabiliseringsinnfyll, og sanden blir liggende på plass mellom fiberne uten å bli ujevnt fordelt over  
overflaten. 

STX TEKSTUR
Thermo-mekanisk  
behandlet kunstgress-
fiber som resulterer i 
krøllede filamenter.

PU-BACKING
Fibrene er vevd på et 
tolags PU-underlag  
og festet med en 
polyuretan-applikasjon 
for ekstra feste.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Stråhøyde  10 mm

Dtex   9.000

Infyll   Sand
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TEKNISK SPESIFIKASJON

Stråhøyde  10 mm

Dtex   9.000

Infyll   Sand

UNISPORT PADELGRESS
FOR HØYKVALITETS BANER SOM VARER

 
Et stående monofiber av polypropylene. Et underlag som gir god friksjon mot ballen og en god spillfølelse.  
Gresset fylles med noe mer sand enn Mondo, og kan derfor oppleves som glattere. Med riktig mengde 
sand bidrar underlaget til hurtig spill og mange gode padelopplevelser - for alle!

TEKNISK SPESIFIKASJON

Dtex   6.660

Infyll   Sand

Farge   Grønn

UNISPORT ’FUN 4 YOU’ PADELGRESS
ET KRØLLGRESS FOR ØKT SLITASJEMOTSTAND

En type ”krøllgress” av bøyede fibere for økt slitasjemotstand og slitestyrke. Gressets form og oppbygning 
gir konsekvent ballstuss jevnt over hele banen og holder bedre på innfyllet enn stående fibere, noe som 
innebærer mindre vedlikehold og stilleliggende sand. Dette gresset anbefales for baner som skal brukes 
utendørs grunnet dets ekstreme slitestyrke.

TEKNISK SPESIFIKASJON

 

Dtex   8.800

Infyll   Sand

Farge   Grønn
   Sort
   Rød
   Blå

TEKSTURFIBER
Krøllfiber med sentrert 
stamme. 

STÅENDE FIBER
Stående monofiber, 
med sand for en glattere 
overflate med mindre 
friksjon.

PU-BACKING
Fibrene er vevd på et 
PU-underlag.

PU-BACKING
Fibrene er vevd på et 
PU-underlag.
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UNISPORT PADELBANER
Padel anses av mange som en mellomting mellom squash og tennis. Det spilles norsmalt i double  
format (to mot to) på en lukket bane, som er 10 x 20 meter. Banens konstruksjon er skapt for den optimale  
spilloplevelsen. Den 20 meter lange banen deles på midten av et nett. Linjeringen på banen gjelder kun for 
serve eller dersom man spiller singles-varianten (1 mot 1 - diagonalt). Alle banens flater har en funksjon i 
padelspillet og brukes aktivt etterhvert som spillere blir noe mer rutinerte i sporten. At banens vegger kan 
benyttes i spill gir padel en ekstra dimensjon og gjør det til en unik aktivitet.

BELYSNING
Banens belysning er viktig å ta i betraktning når det gjelder padel. 
Riktig belysning hjelper spilleren å lese og planlegge sitt spill. 
Ved å plassere lys feil eller bruke feil type lys kan du oppleve mindre 
oversikt, skyggelagte flater og vanskeligere spilleforhold.

HALOGEN

Watt  150W

Livslengde 20000 timer

Lux  300

Pr. bane 4-8 stk.

HALOGEN

Watt  315W

Livslengde 20000 timer

Lux  450

Pr. bane 8 stk.

LED ARMATUR

Watt  200W

Livslengde 50000 timer

Flux  20000 lm

Pr. bane 4-8 stk.

Fargetemp. 4000k

Spredning 100 grader

Klasse  IP65
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UNISPORT PADEL PRO
Redsport PRO er en svært stabil og sikker padelbane bestående av en  
rammekonstruksjon med 3mm 355S stålprofiler som både tåler vind, 
storm, temperaturvariasjoner og spill med optimal motstand. 

UNISPORT PADEL PANORAMA
Padel Panorama er konstruert med ekstra tykke stålprofiler og  
sikkerhetstestede glasspartier i 12 mm for høyeste sikkerhet og  
prestasjon. Panorama tilbyr kortsider uten stolper og gjør padel enda 
mer tilskuervennlig. 

UNISPORT MOBIL PADEL
Fordelen med vår mobile padelbane er at den kan monteres på flere 
ulike underlag, både ute og innendørs, hvilket innebærer at du som  
arrangør har store muligheter når du planlegger ditt neste arrangement! 
Padelbanen krever ingen dyptgående forankring, og kan enkelt 
forflyttes etter ønske eller behov. Det eneste som kreves er et plant og 
flatt underlag med et fall på maksimalt 1%. 

Galvanisert platesystem som fungerer som støtte uten behov for dyptgående forankring.

100 x 50 x 2 mm galvaniserte polyesterbelagde søyler som settes i forsterkede forankringsplater i hvert hjørne.

220 x 170 x 10 mm galvanisert, lakkert polyester forankringsplater til søyler. 4 M16 armerte bolter.

Eksklusivt system med nettvegger for å unngå skader på spilleren og garantere kontinuitet i nett og søyler.

10 mm herdede glassvegger laget i DIN 1429-standard, forseglede og festet med lav synlighet.

Leveres med siste generasjon padelgress.
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GRUNNARBEID PADELBANER
KORREKT GRUNNARBEID SETTER STANDARDEN FOR EN  VARIG BANE

Grunnarbeidet er utrolig viktig for at din bane skal bli stabil og sikker. På banens flate anvendes asfalt. Under 
asfalten legges fullstendig dreneringssystem for full vanngjennomstrømning. På den måten blir  
padelsesongen lengre uansett om det regner eller ikke. Det eneste som begrenser utesesongen er snø og is.

Rundt asfalten støpes en betongmur med bredde på 300 - 400 mm og dybde på minimum 400 mm. 
Konstruksjonen er forankret med ekspansasjonsbolter i rustfritt stål. På asfalten vil det legges til en 
kunstgressflate med ca 3 tonn sand som innfyll (avhenger av type gress på banen). Dette bidrar til at gresset 
ligger godt, og slik at overflaten gir korrekt friksjon både for ball og under skoen. 
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PADELRACKETEN
HVILKEN TYPE SKAL DU  VELGE?

Det brukes en relativt kort, strengløs racket med en elastisk overflate med hull og en lavkomprimert 
tennisball. Ved kjøp av padelracket er det tre utforminger en burde ta stilling til som passer ulike type 
spillere:

En rund padelracket er ideell for nybegynnere. De har ofte en medium/lav vektbalanse som gjør de 
relativt enkle og komfortable å håndtere. De har også en tendens til å ha en forstørret ”sweetspot” 
som gjør den mer tilgivende og senker feilprosenten. Dette er også en racket som er ideell for 
defansive spillere med sin styrke i ballplassering, hvor racketen bidrar til god ballkontroll.

Diamant er den favoriserte formen til mange profesjonelle spillere. De har en toppbalanse, noe som  
betyr at det meste av vekten fordeles vekk fra grepet og mot toppen av racketen. Dette gir racketen 
mye kraft, men på den annen side gjør det mye vanskeligere å kontrollere. Den er ideell for 
angripende spillere, spesielt de som spiller på venstre side (ofte et strategisk valg av rutinerte spillere).

Dråpe er den vanligste formen og er ofte ideell for spillere som har spilt litt (intermediate). Det er 
ofte svært allsidige racketer som tilpasser seg alle stilarter, klimatiske forhold og kampsituasjoner. Det 
er en blanding mellom rund og diamantformet racket og har en vektfordeling som er jevn og skiftet 
mot midten av racketen. Dette gir den følelsen av å være svært balansert og tilpassbar til forskjellige 
situasjoner.
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Head Graphene Touch DELTA ELITE
Laget for de lidenskapelige padel-spillerne, er denne racketen den 
mest komfortable og allsidige utgaven av den velkjente Graphene 
Touch Delta PRO. Dens gjennombruddsform av ”diamant” øker 
treffpunktet og Graphene XT-materialet i rammen gir ekstrem 
effekt. Med denne modellen vil du uten tvil oppnå flotte resultater. 
 
Art.nr: 607219 
 

Head FLASH
Dette er racketen med mest verdi for pengene i sin prisklasse. Flash 
har lav egenvekt og lett og bruke. Den har en fleksibel ramme med 
integrert beskyttelse. Racketen er konstruert for å gi mer kraft i 
slagene og redusere vibrasjoner. En soleklar kandidat for de som 
ønsker utvikling. 
 
Art.nr: 607220 
 

Head Padel Pro 3pk
Head Padel Pro er utvilsomt den mest kjente ballen i den  
profesjonelle World Padel Tour-kretsen. Det er også en modell 
valgt av spillerne selv. Foretrukket ball i den spanske Padel-fødera-
sjonen, den portugisiske føderasjonen og 12 autonome føderasjo-
ner. Dette er en premium ball med stor kontroll og utvidet hold-
barhet for de mest kresne padel-spillerne.  
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