
UNISPORT TUO PADEL-KENTÄT LÄHILIIKUNTAPAIKOILLE KVR-PALVELUINA

Padelista on tullut lähiliikuntapaikkojen houkuttelevin uusi 
laji, jonka suosio kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa. Se on 
mailapeli, jossa yhdistyvät tenniksen ja squashin ominai-
suudet ja sitä voi pelata niin sisä- kuin ulkotiloissa. Padel on 
helppo laji oppia, ja siksi se sopiikin kaikille pelaajille. Padel 
on hauskaa, inspiroivaa ja turvallista liikkumista kaikeni-
käisille ja -tasoisille pelaajille. Pienen kokonsa ja läpinä-
kyvyytensä puolesta padel-kenttä on erinomainen valinta 
koulupihoille ja lähiliikuntapaikoille. 

Unisport on padelin asiantuntija
Me Unisportissa tunnemme lajin erinomaisesti. Tuotteem-
me ovat erittäin korkealaatuisia, turvallisia ja kestäviä. 
Kenttämme ovat testattuja ja täyttävät vaadittavat normit. 
Koko Suomen kattavan asiantuntijaverkostomme ansiosta 
voimme auttaa sinua hankkeen kaikissa vaiheissa suunnit-
telusta pohjatöihin ja padel-kentän käyttöönottoon asti. 
Padel-kentät vaativat hyvin vähän jos ollenkaan huoltoa, 
mutta tarpeen vaatiessa tarjoamme myös huoltopalveluita. 
Asentajamme ovat koulutettuja ja kentillämme on pitkä 
takuuaika. 

Padel-kenttä
Padelia pelataan 10 x 20 metrin kentällä, jota reunustaa neljä 
metriä korkeat seinät. Kentän keskellä on verkko, joka jakaa 
kentän kahtia. Unisportin padel-kentät ovat erittäin kestäviä ja 
kenttämme ovat tuulikoetestattuja 180 km/h asti. Kentän
runkorakenne on 2-2,7 mm vahvaa alumiiniprofiilia. Sähkö-
sinkityissä verkoissa ja kiinnitysjaloissa on ruosteenestopoh-
jamaali, pulverimaalaus ja kestomuovipinta. Lasikiinnikkeet 
ruostumatonta terästä. Rakenteessa ei ole hitsattuja saumoja. 
Lisäksi pylväät on valmistettu niin, että kondenssi- ja sulamis-
vesien kerääntyminen pylväiden sisälle ja lasirakenteen alaosiin 
on estetty. Näin jäätyminen ja korroosio eivät pääse vahingoit-
tamaan pylväsrakenteita.

Kenttien pelinurmet
Kenttiemme nurmina käytämme laadukkaita kotimaisia Saltex 
Active -pelinurmia tai vaihtoehtoisesti Mondo world Padel tour 
-pelinurmia. 

Padel-kentät

  www.unisport.com

•     Alumiinirunko
•     Alumiiniosilla 10 vuoden takuu
•     Tuulikoetestattu 180 km/h asti
•     Ei hitsattuja saumoja runkorakenteessa
•     Sähkösinkityissä verkoissa ja kiinnitysjaloissa   
      ruosteenestopohjamaali, pulverimaalaus ja 
      kestomuovipinta
•     Metalliverkkojen vaihto helposti vain 4 ruuvia avaamalla

•      Lasikiinnikkeet ruostumatonta terästä
•      Kondenssi- ja sulamisvesien kerääntyminen pylväiden 
       sisään/lasirakenteen alaosiin on estetty
•      Padel-asiantuntijapalvelu kattaen koko Suomen
•      Laadukkaat pelinurmet
•      Pyydä suunnittelijan tietopakettia!

Unisportin Padel-kenttien erityisominaisuudet

Lisätietoa verkkosivuiltamme: www.unisport.com tai  

Antti Leppäkorpi 040 835 8699 tai  

antti.leppakorpi@unisport.com 
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