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Live to move. Move to live.

Padel-kentät



Olemme liikuntapaikkarakentamisen kokonaisratkaisujen toimittaja ja tarjoamme 360-asteisia projekteja. Asiantuntijamme 
takaavat prosessien sujuvuuden aina suunnittelusta, varustelusta, kokoonpanosta, projektinhoidosta ja asennuksesta huoltoon 
ja kunnossapitoon. Henkilöstömme hallitsee kaikki projektin osa-alueet konsultoinnista projektin toteutukseen. Voimme 
tarjota asiantuntemustamme myös yksittäisiin vaiheisiin. Neuvomme ja opastamme laajan ja vankan kokemuksemme avulla, ja 
projektiorganisaatiomme voi toimia kokonaistoimittajana tai alihankkijana. 

One Stop Shop - Kaikki yhdestä paikasta

ASIAKKAAT
Kunnilla, oppilaitoksilla, 

liikuntahalleilla, yrityksillä ja 
yhdistyksillä on erilaisia tarpeita 
ja toiveita sisä- ja ulkokohteiden 
liikuntatiloista, -pinnoitteista ja 
-ratkaisuista, joiden valinnassa 

voimme olla avuksi.

NEUVONTA
Yhteistyössä kanssamme hyödyt 100-vuotisesta 

kokemuksestamme liikuntakeskusten ja -pinnoitteiden 
parissa sekä laajasta urheilu- ja liikunta-alan 

tuntemuksestamme.  Löydämme toimivat ratkaisut 
liikuntatilojen optimointiin ja uudenlaisiin toteutuksiin.

KOKENUT TIIMIMME
Myyntitiimimme määrittelee projektin kulun 

tiiviissä yhteistyössä projektitiimin kanssa. 
Toimitamme usein kokonaisratkaisun, 

jossa koko projekti luodaan ja asennetaan 
yhdessä työvaiheessa. Tämä varmistaa 

sujuvan kokoonpanoprosessin ja 
työvaiheiden räätälöinnin.

SUUNNITTELU
Tärkein seikka suunnitteluprosessissa 
on määrittää ja ratkaista liikuntatilan 
kokoonpano. Suunnitteluneuvonnan 

avulla varmistetaan ratkaisun toimivuus 
ja tilan paras mahdollinen käyttö.

KOKOONPANO JA 
PROJEKTIN JOHTO

Projektin johto hoidetaan tiiviissä 
yhteistyössä hankkeen eri osapuolten, 

kuten arkkitehtien, urakoitsijoiden ja tietysti 
kokeneen asennustiimimme kanssa. Tämä 

takaa parhaat tulokset. 

HUOLTO
Kokeneet huoltoasentajamme tarkistavat 
vuosittain kaikki sisä- ja ulkokohteet. Näin 

voimme varmistua ratkaisujen turvallisuudesta ja 
toimivuudesta, jopa vuosien tehokäytön jälkeen.

KÄYTTÖVALMIIT PROJEKTIT
Pyrimme päivittäin optimoimaan työvaiheet 

asiakkaidemme hyödyksi. Asiakkaamme voivat 
luottaa siihen, että liikuntatilojen laatu ja 
aikataulut pitävät ja vastaavat odotuksia.

ASENNUS
Vahvuutemme on laatutietoisen 
asennustiimimme kokemuksessa 

suurten ja pienten kohteiden 
toteutuksista. 
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Padel-kentän valitseminen

Mitä padel on?
Padel on yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilulajeista. Se yhdistää tenniksen ja squashin ja sitä voidaan pelata sisä- ja 
ulkokentillä. 

Padel on tennistä huomattavasti helpompi laji aloittaa. Monet ihmiset pitävät myös padelia hauskempana lajina kuin esimerkiksi 
tennistä, koska peli pysyy käynnissä eikä "kuolleisiin" palloihin kulu aikaa. Padelia pelataan tenniskenttää muistuttavalla, mutta 
pienemmällä kentällä. Lasiseinäisellä kentällä voit osua vastustajan puoleisiin sivu- ja takaseiniin, kunhan olet osunut kenttään 
ensin. Peliä pelataan pöytätennismailoja muistuttavilla mailoilla, jotka ovat suurempia, paksumpia ja joissa on reikärakenne. 
Pallot vastaavat kooltaan tennispalloja, mutta niissä on pienempi ilmanpaine, mikä hidastaa niitä hieman. 

Padelia pelataan yleensä nelinpelinä suljetulla kentällä, jonka mitat ovat 10 x 20 metriä. Kentän rakenne on optimoitu täydellisen 
pelikokemuksen saamiseksi. 20 metrin pituinen kenttä on jaettu keskeltä verkolla. Kenttäpinnan viivoja käytetään vain 
syöttäessä ja kaksinpelissä. Kaikkia kentän pintoja voidaan käyttää aktiivisesti pelikokemuksen karttuessa. Seinien käyttö antaa 
pelille ylimääräisen ja ainutlaatuisen lisäulottuvuuden. Padel-kentät voivat olla hyvä tulonlähde, sillä niitä voidaan vuokrata 
tuntikohtaisesti.  
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Unisport tarjoaa ainoana Suomessa adidas-padelkenttiä hyödyntäen uusinta rakennustekniikkaa ja ainutlaatuista 
kokonaiskonseptia. Näin uudet padel-kentät ja -hallit saadaan käyttöön nopeasti ja jäsenille voidaan tarjota parhaita 
padelkokemuksia materiaalien ja koulutuksen osalta.

adidas-kentän edut:
• Sertifioidut adidas padel -kentät
• Harjoitusakatemia ja sertifioidut 

padelvalmentajat Espanjassa
• Mahdollisuus verkkosivuratkaisuun
• Verkkokaupparatkaisu
• Varausjärjestelmä
• adidas-verkosto
• Kansainväliset turnaukset

adidas padel -konsepti

adidas padel – 3600 -kokonaiskonsepti

3600-kokonaiskonseptimme ansiosta voimme tarjota padelkenttien lisäksi laajaa palveluvalikoimaa.

adidas padel -kauppa
Padel-kentät

Projektin johto

Varausjärjestelmä

Padel-akatemia

Turvallisuusnäkökohdat

Smart padel 



6

Olemme Pohjoismaiden suurin padel-kenttien toimittaja ja tarjoamme laajan valikoiman padel-kenttiä asiakkaiden erilaisiin 
tarpeisiin. Saatavilla on sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuja malleja sekä siirrettäviä ratkaisuja suuriin tapahtumiin. Lähes 
riippumatta käytettävissä olevasta tilasta, voimme valita sopivimman ratkaisun tiiviissä yhteistyössä kanssasi. 

Meillä on monivuotinen kokemus ja osaaminen padelkenttien kehittämisestä ja asennuksista. Autamme valitsemaan parhaan 
ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi ja olosuhteisiisi. Tarjoamme kokonaisratkaisuja projektoinnista ja suunnittelusta käyttövalmiisiin 
padel-kenttiin ja kilpailukonsepteihin.

Padel-kentän valinnassa tulee ottaa huomioon useita tekijöitä, jotta sijoitus on paras mahdollinen ja vastaa asiakkaan tarpeita 
ja olosuhteita. Valikoimaamme kuuluu erilaisia kiinteäasenteisia ja siirrettäviä kenttämalleja, jotka täyttävät korkeat laatu- ja 
suorituskykyvaatimuksemme.

6 syytä valita Unisport padel-kenttä

1 Korkealaatuinen runkorakenne 
Vakaissa ja turvallisissa sisäkenttämalleissamme on  
3 mm:n 355S-teräsprofiileista tehty runkorakenne.  

Sisäkentissä runko on sähkösinkittyä terästä. 

Ulkokentiksi suomeen suosittelemme alumiinirakenteista 
ulkokenttäämme. Valikoimastamme löytyy tarvittaessa 
ulkokäyttöön myös kuumasinkittyjä kenttiä.

2 Lasiosat
Lasiosien valmistuksessa on huomioitu 
laatu- ja turvallisuusnäkökohdat ja ne on 

testattu voimassa olevien standardien mukaisesti. 
Turvallisuustestatut 10 mm:n lasiosat täyttävät 
BSEN 12150-2 -sertifikaatin vaatimukset. 

Unisport suosittelee ulkokäyttöön 12 mm:n 
turvalasia pohjoismaisiin sääoloihin. Sisäkentillä 
10 mm:n paksuiset lasiosat ovat riittäviä.

6 Unisport-etua
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6 Katetut ulkokentät
Tarjoamme erilaisia ratkaisuja ulkokenttien 
kattamiseen. Padel-kenttien tavoin runko koostuu 

galvanoiduista pylväistä. Varsinainen kate on kulutuksen 
kestävää, erikoiskäsiteltyä Canvas-PVC:tä, joka kestää 
erittäin kovaa käyttöä ja olosuhteita.

Voidaan toimittaa osittaisena tai peittävänä katto- ja 
seinärakenteena kuvan mukaisesti.

3 Teräsverkko-osat
Sähkösinkityt teräsverkko-osat pitkillä sivuilla 
ovat 3 mm:n paksuisia. Näin teräsverkot 

kestävät melko kovaa kuormitusta pelaajien törmätessä 
seiniin tai potkaistessa seinää turhautuneena. 

Vahva ja kestävä verkko on tärkeä pelin kannalta ja 
minimoi hitsausten irtoamisesta aiheutuvat riskit.

4 Padel-tekonurmet
Tarjoamme useita erityyppisiä pelialusta ratkaisuja 
aina kivituhkapinnalle asennettavasta kotimaisesta 

Padel-nurmesta lähtien. Valikoimastamme löytyy myös 
Mondo-pelialustat.

5 Valaistus
Toimitamme Padel-kentän valaistusratkaisut eri 
tarpeisiin aina ulkokentistä kilpakenttiin asti. 

6 Unisport-etua
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Kiinteäasenteiset padel-kentät

Malli Pillar

Tämä on myydyin kenttämme, joka 
takaa vertaansa vailla olevan vakauden ja 
turvallisuuden. Erinomainen kenttä, joka 
takaa parhaan hyödyn sijoituksestasi. 
Padel-kenttä sopii aloitteleville ja 
edistyneemmille pelaajille. Voidaan 
pystyttää sisä- tai ulkotiloihin.

Saatavilla adidas-mallina: 
• adidas FX

Saatavilla Redsport-mallina:
• Unisport Pro
• Unisport Pro ReinForced
• Unisport Aluminium

Malli Panoramic

Olemme yhdistäneet 
valmistusprosessissamme innovaatiot, 
teknologian ja korkean laadun sekä 
käyttäneet vain parhaita materiaaleja. 
Malli tarjoaa katsojille parhaan 
näkyvyyden ja pelaajille rajattoman pelin. 
Voidaan pystyttää sisä- tai ulkotiloihin.

Saatavilla adidas-mallina: 
• adidas V
• adidas AFP

Saatavilla Redsport-mallina:
• Unisport AFP

Padel-kentän valitseminen

Tutustu näihin padelkenttiin 
sivuilla 10–13

Tutustu näihin padelkenttiin 
sivuilla 14–16
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Siirrettävät padel-kentät

Padel-kentän valitseminen

Malli Portable

Tämä malli voidaan sijoittaa eri 
tyyppisille alustoille sisä- ja ulkotiloissa. 
Voidaan siirtää haluttaessa ja vaatii vain 

tasaisen alustan. Sopii erinomaisesti 
urheilutapahtumiin tai siirrettäväksi 

kentäksi toimijoille, jotka haluavat 
testata padeliin liittyvää kiinnostusta. 

Saatavilla adidas-mallina: 
• adidas Try&Buy

Saatavilla Redsport-mallina:
• Unisport Try&Buy

Malli Competition

Tämä malli mahdollistaa parhaat 
padelkokemukset ja 360-asteisen 

näkyvyyden yleisölle. Kenttää 
voidaan käyttää amatööri- että 

ammattilaisotteluihin. Se sopii vankan ja 
laadukkaan rakenteensa ansiosta sisä- ja 

ulkokäyttöön. Voidaan siirtää haluttaessa 
ja vaatii vain tasaisen alustan. 

Saatavilla Redsport-mallina:
• Unisport Mobile

Tutustu näihin padelkenttiin 
sivuilla 17–18

Tutustu näihin padelkenttiin 
sivulla 19
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adidas FX pillar -padel-kenttä – Julemærkehjemmet Fjordmark, Tanska

adidas FX -padel-kenttä:
• 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
• 10 mm:n kovetettua lasia
• Vahvistetut teräsverkko-osat 

• Laserleikatut ankkurilevyt kaikille 
pylväille

• Erikoismallinen adidas LED -valaistus 
4 x 238W tai 317W

• adidas-verkkopylväät ja 
-valaistuspylväät

• adidas-logot ja aitoustodistus
• z-tekonurmi

Malli Pillar

adidas-padel-kenttä
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Malli Pillar

Unisport Pro pillar -padel-kenttä – Lappi Padel Oy, Tornio, Suomi

Unisport Pro -padel-kenttä:
• 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
• 10 mm:n kovetettua lasia

• Vahvistetut teräsverkko-osat 
• Laserleikatut ankkurilevyt kaikille 

pylväille

• LED-valaistus 238W tai 317W
• AFP light blue Mondo Supercourt 

-pelinurmi

Unisport-padel-kenttä
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Malli Pillar

Unisport Pro ReinForced pillar -padel-kenttä – Hyvinkää, Suomi

Unisport Pro Reinforced -padel-kenttä:
• 3 mm:n S355-terästä
• 10 mm:n kovetettua lasia

• Vahvistetut teräsverkko-osat 
• Laserleikatut, 6-pulttiset 

ankkurilevyt kaikille pylväille

• Kuumasinkitys
• Kotimainen Saltex active,  

ITF hyväksymä tennisnurmi

Unisport-padel-kenttä
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Malli Pillar

Unisport Aluminium pillar -padel-kenttä – Hiltulanlahden lähiliikuntapaikka,  
Kuopio ja Mäntyharjun kunta, Suomi

Unisport Aluminium -padel-kenttä:
• 2-2,7 mm:n erikoisvalmisteiset 

alumiiniprofiilit
• Termoplastinen pinnoite verkossa ja 

ankkurilevyissä
• Ruostumattomat AISI 316 

-teräskiinnikkeet lasiosille
• S355-teräsrunko (3 mm) ei vaadi 

lainkaan hitsausta
• 10 mm:n kovetettua lasia
• Vahvistetut teräsverkko-osat 
• Laserleikatut ankkurilevyt kaikille 

pylväille
• LED-valaistus 238W tai 317W
• Kuumasinkitys
• Kotimainen Saltex Active,  

ITF hyväksymä tennisnurmi

Unisport-padel-kenttä
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adidas-padel-kenttä

Malli Panoramic

adidas V Panoramic -padel-kenttä – C.C. Magic Up padel&tennis Club, Espanja

adidas V Panoramic -padel-kenttä:
• 2-3 mm:n sähkö- tai kuumasinkittyä 

terästä
• 12 mm:n kovetettua lasia
• Vahvistetut teräsverkko-osat 

• Laserleikatut ankkurilevyt kaikille 
pylväille

• Erikoismallinen adidas LED -valaistus 
238W tai 317W

• adidas-verkkopylväät ja 

-valaistuspylväät
• adidas-logot ja aitoustodistus
• AFP Supercourt -tekonurmi
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adidas-padel-kenttä

Malli Panoramic

adidas AFP Panoramic -padel-kenttä – Padel 4U2, Iso-Britannia

adidas AFP Panoramic -padel-kenttä:
• 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
• 12 mm:n kovetettua lasia
• Vahvistetut teräsverkko-osat 

• Laserleikatut ankkurilevyt kaikille 
pylväille

• Erikoismallinen adidas LED -valaistus 
238W tai 317W

• adidas-verkkopylväät ja 
-valaistuspylväät

• adidas-logot ja aitoustodistus
• AFP Supercourt -tekonurmi
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Malli Panoramic

Unisport AFP Panoramic -padel-kenttä

Unisport AFP Panoramic -padel-kenttä:
• 2 mm:n esigalvanoitua terästä
• 12 mm:n kovetettua lasia

• Vahvistetut teräsverkko-osat 
• Laserleikatut, 6-pulttiset 

ankkurilevyt kaikille pylväille

• LED-valaistus 238W tai 317W
• AFP Supercourt -tekonurmi

Unisport-padel-kenttä
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Malli Portable

adidas Try&Buy -padel-kenttä – Canary Wharf, Iso-Britannia

adidas Try&Buy -padel-kenttä:
• 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
• 10 mm:n kovetettua lasia
• Vahvistetut teräsverkko-osat 

• adidas-verkkopylväät ja 
-valaistuspylväät

• adidas-logot ja aitoustodistus
• AFP Supercourt -tekonurmi

• Try&Buy-pohjalevyt, paksuus 8 mm
• Erikoismallinen adidas LED -valaistus 

238W tai 317W

adidas-padel-kenttä
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Malli Portable

Unisport Try&Buy -padel-kenttä – Padel On The Move, Belgia 

Unisport Try&Buy -padel-kenttä:
• 2 mm:n sähkösinkittyä terästä
• 10 mm:n kovetettua lasia

• Vahvistetut teräsverkko-osat 
• Try&Buy-pohjalevyt, paksuus 8 mm
• LED-valaistus 238W tai 317W

• AFP Supercourt -tekonurmi

Unisport-padel-kenttä
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Malli Competition

Unisport-padel-kenttä

Unisport Mobile -padel-kenttä

Unisport Mobile -padel-kenttä:
• 2 mm:n sähkösinkittyäz terästä
• 12 mm:n kovetettua lasia
• Vahvistetut teräsverkko-osat 

• Mobile-pohjalevyt, paksuus 8 mm
• LED-valaistus 238W tai 317W
• Panoraamanäkymä kentän päädyissä 

ilman kulmapylväitä

• Ei ankkurointia maaperään
• AFP Supercourt -tekonurmi
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Padel-tekonurmi - NSF 66 A Mondoturf
KULUTUKSEN KESTÄVÄ TEKONURMI JATKUVAAN KÄYTTÖÖN
NSF 66 12 A Mondoturf on 2. sukupolven tekonurmijärjestelmä, jossa on polypropeeniset NSF-filamentit ja silikonihiekkatäyte. 
NSF 66 12 A -tekonurmi tarjoaa kulutuksen kestävän pinnoitteen jatkuvaan käyttöön. 

PU-RAKENNE
Kuidut kudotaan kaksikerroksiseen  

PU-alustaan ja kiinnitetään
vahvistavalla PU-kiinnikkeellä.

Tekniset tiedot: 
Nukkalangan korkeus: 10 mm, Dtex: 7.000, 
Täyttö: Hiekka

Värit: 

Padel-tekonurmi

DARK BLUE DARK GREEN CLAY RED
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Padel-tekonurmi - STX 90 A Monofibre
HALLITTU LIIKE TAKAA POIKKEUKSELLISEN PELIN
STX 90 A on 2. sukupolven tekonurmijärjestelmä, joka koostuu STX-monofilamenteista, joissa on puoliksi kovera 
pystyrakenne ja hiekkatäyte. STX-kuidun ydin ja pystysuuntainen rakenne parantavat nurmen kestävyyttä, koska kuidut 
palaavat alkuperäiseen asentoonsa oltuaan kosketuksissa pelaajan jalkaan tai palloon. Pallo liikkuu nopeammin ja 
yhdenmukaisemmin, mikä vähentää pallon kulumista ja minimoi vahingot.

STX-RAKENNE
Termomekaanisesti käsitellyt 

nukkalangat, joista syntyy 
kiharainen tekonurmipinta.

PU-RAKENNE
Kuidut kudotaan kaksikerroksiseen 

PU-alustaan ja kiinnitetään
vahvistavalla PU-kiinnikkeellä.

Tekniset tiedot: 
Nukkalangan korkeus: 10 mm, Dtex: 10.000, Täyttö: Hiekka

Padel-tekonurmi

Padel-tekonurmi - STX Supercourt
WORLD PADEL TOUR -KIERTUEEN VIRALLINEN TEKONURMI
World Padel Tour asettaa tiukat vaatimukset kiertueella käytettäville tekonurmipinnoitteille. STX SUPERCOURT 
-pinnoite on kehitetty erityisesti WPT-kilpailukäyttöön. Alusta takaa tasaisen pompun ennen ja jälkeen 
lasiseinäkontaktin. Strukturoidun pinnan ansiosta tekonurmi vaatii minimaalisesti tasausta. Hiekka pysyy kuitujen välissä 
paikoillaan jakautumatta pinnalle epätasaisesti.

STX-RAKENNE
Termomekaanisesti käsiteltyjä 

nukkalankoja, joista syntyy 
kiharainen tekonurmipinta.

PU-RAKENNE
Kuidut kudotaan kaksikerroksiseen 

PU-alustaan ja kiinnitetään
vahvistavalla PU-kiinnikkeellä.

Tekniset tiedot: 
Nukkalangan korkeus: 10 mm, Dtex: 13.500, Täyttö: Hiekka

BLUE DARK GREEN

Värit:

BLUE DARK GREEN VIOLET ORANGE

LIGHT BLUE
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PARANNETTU 
TURVALLISUUS

Taitettu verkkorakenne takaavat 
pelialueiden turvallisuuden. Se 

parantaa myös pallojen.

LASIN SUOJAUS
10 tai 12 mm:n karkaistu turvalasi, 

jossa on upotetut asennusreiät 
asennusta varten.

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ
Laserleikatut ankkurilevyt, jotka 

on suunniteltu pylväiden helppoa 
asennusta ja kosteusvaurioiden 

ehkäisyä silmälläpitäen.

KORROOSIOSUOJAUS
Kaikki metalliosat on 

kuumasinkitty pitkän käyttöiän 
varmistamiseksi.

TEKONURMIPINNOITTEET
Tekonurmi mahdollistaa pallojen 

yhdenmukaisen liikkeen koko kentällä. 
Vähäinen huoltotarve, korkea laatu ja 

pitkä käyttöikä.

LED-VALAISTUS
Ainutlaatuinen 180 W:n LED-

valonheitin. Flux-teho 25 800. 
4 kpl valaisimia kenttää kohden. 

100 asteen jakautuminen. Luokka 
IP65. 5 vuoden takuu.

TAKUU
Termoplastinen, kestävä 

jauhemaalaus. Takaa sinkityn 
teräksen ja alumiinin pitkän 

käyttöiän.

TUULEN VASTUS
Tuulen enimmäisvastus 

ilmoitetaan standardin Wind 
Eurocode 1: Action on structures, 
osa 1-4: General actions - Wind 

actions mukaisesti.

KORROOSIOSUOJAUS
Käsitelty sinkittömällä jauhe-
epoksilla, joka perustuu High 
Density Crosslinking (HDC) 

-järjestelmään.

MAKSIMAALINEN 

KESTÄVYYS
Alumiiniprofiilit ja -pylväät 

takaavat kentän kestävyyden ja 
tarjoavat 100 %:n kierrätettävät 

materiaalit.

Materiaalivalinnat ja teknologia

Tekniset tiedot

Huomattavaa sisäasennuksissa: 
Betonipinnan tulee olla ehjä ja tasainen. Kattokorkeus on tärkeä osa 
padelin pelaamista, joten suosittelemme padel-kentille vähintään 
7 metrin ja mieluiten 9 metrin korkeutta. Sisätiloihin asennettavien 
padelkenttien sisäänkäynteihin on syytä valita lasiosat, joiden koko on 
3,20 x 2,40 m. 

Huomattavaa ulkoasennuksissa: 
Maatyöt ovat tärkeässä roolissa padel-kentän vakauden ja turvalli-
suuden varmistamisessa. Kentän alle asennetaan joko asfaltti, betoni tai 
kivituhkapinta riippuen valitusta pelinurmesta. Salaojitus ja rakenteen 
kuivatus tulee myös olla huomioituna. Pinnoitteen ympärille valetaan 
betonijalusta, jonka leveys on 300–400 mm ja paksuus vähintään  
400 mm.

Rakenne kiinnitetään ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiila-
ankkureilla. Tekonurmipinnalle levitetään lisäksi noin 3 tonnia hiekkaa 
täyteaineeksi. Tämä varmistaa nurmipinnan vakauden sekä oikean kitkan 
palloille ja pelaajille. Kentän sähköasennukset sisältyvät myös rakennus- 
ja valutöihin.

Tekniikka ja materiaalivalinnat
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Suojaverkot

Padel-kenttien suojaverkot
Padel-kentät voidaan sijoittaa lähelle toisiaan tai lähelle muita liikuntatiloja, jotka suojataan kentältä karkaavilta palloilta. 
Useimmissa tapauksissa suojaverkko riittää varmistamaan turvallisuuden ja pitämään kentät ja pitämään pallot kentällä. 

Padelin yhdistäminen muihin aktiviteetteihin on helppoa. Kuvassa näkyvässä norjalaisessa liikuntahallissa on yhdistetty 
padel-kenttä ja fitness-/kuntosalialue, jotka on erotettu toisistaan suojaverkolla. Keskus on järjestänyt kaksi Norjan 
padelmestaruusturnausta. Siellä harjoittelee yli 200 aktiivista padelpelaajaa ja yli 2000 aktiivista fitness-/kuntosaliasiakasta.
 
Suojaverkkoja on saatavilla laaja valikoima eri silmäkokoja ja -värejä ja ne räätälöidään tiloihisi sopivaksi. Jos kentät sijaitsevat 
sisällä, suojaverkot voidaan helposti asentaa kattoon. Jos kentät sijaitsevat ulkotiloissa, suojaverkot voidaan kiinnittää kentän 
lähellä oleviin pylväisiin suoja-alueen luomiseksi. Me toimitamme kattavat padelprojektit alusta loppuun ja vastaamme kaikkia 
tilankäyttöäsi koskeviin kysymyksiin, jotta saat liikuntatiloistasi parhaan hyödyn.
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Padelvälineet

Padelvälineet

Padelia pelataan pöytätennismailoja muistuttavilla mailoilla, jotka ovat suurempia, paksumpia ja joissa on reikärakenne. Pallot 
vastaavat kooltaan tennispalloja, mutta niissä on pienempi ilmanpaine, mikä hidastaa niitä hieman.

adidas  
V7

Uusi adidas V7 on monipuoli-
nen ja helposti pelattava mai-
la. Hiilikuituvahvistus mailan 

ytimessä antaa mailalle 
vakautta ja tehoa. 100 % lasi-
kuitulyöntipinta yhdistettynä 
erityisen pehmeään Eva Soft 
Performance -ytimeen tekee 
mailasta erityisen miellyttä-
vän. Lineaarinen reikäkuvio 

lyöntipinnassa tekee mailasta 
vieläkin kestävämmän.

adidas  
V70 Light

Uusi adidas V70 Light on hel-
posti pelattava maila jota on 
helppo käsitellä sen kevyen 
painon ansiosta. Structural 
Power teknologia kahdella 

pystysuuntaisella vahvistuk-
sella keskustan ja osuma-

pinnan välissä antaa raken-
teellista vakautta, enemmän 
voimaa ja vähentää saman-

aikaisesti tärinää joka syntyy 
pallon osuessa mailaan. 

Osumapinta 100 % Lasikui-
tua yhdessä kevyen ja erittäin 
pehmeän ytimen kanssa, Eva 

Soft Performance  
antaa mailalle ylivoimaista 
mukavuutta ja tekee siitä 

helpon hallittavan. Osuma-
pinnan reikäkuviot tarjoavat 

parempaa kestävyyttä.

adidas  
Supernova Carbon Control

Supernova-sarjan premium- 
malli, joka sopii niin kilpa-

pelaajille kuin kuntoilijoille. 
Mailan pyöreä muoto tekee 

siitä tasapainoisen ja siinä on 
keskeinen, suuri sweetspot. 

Tähän mailaan on lisätty  
Carbon 3K-kuitua isku-

pintaan, joka yhdessä soft 
energy foam-vaahtoyti-

men kanssa luo jäykemmän 
iskupinnan, mikä parantaa 
palloon kohdistuvaa vauh-

tia, myös puolustusiskuissa. 
Adidas on myös lisännyt 

Exoskeleton-teknologian 
Supernova-sarjaan, mikä 

parantaa vakautta ja jäyk-
kyyttä aikaisempiin malleihin 

verrattuna.

adidas  
Adipower CTRL 2.0

Adidaksen myydyin malli! Uusi 
Adipower Ctrl 2.0 on vahva 

maila hyvällä hallinnalla. Dual 
Exoskeleton -vahvistus mai-

lan keskellä antaa erinomaista 
rakenteellista vakautta ja mei-

dän Power Embossed Ridge  
yhdessä kiinteän Eva High 

Memory -ytimen kanssa tar-
joavat vauhtia silloin kun sitä 
tarvitaan. Pyöreä muoto suu-
rella keskeisellä sweet spotilla 
auttaa säilyttämään hallinnan. 
Edistyksellisin ja ainutlaatuisin 
3D Spin Blade -teknologialla 

voi pelaaja tuottaa maksimaa-
lista kierrettä tehokkaampaan 

pelaamiseen. World Padel 
Tourin pelaajan ja adidaksen 

lähettilään Alex Ruizin  
nimikkomaila.

Tutustu unisport.com-verkkokauppaamme, jossa on laaja valikoima urheiluvälineitä
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Turvallisuusnäkökohdat ja kunnossapito
UNISPORT SUORITTAA TURVALLISUUSTARKASTUKSIA KENTTIEN JA PINNOITTEIDEN PITKÄN KÄYTTÖIÄN 
VARMISTAMISEKSI. 
Seuraamme kenttien kulumista, varmistamme liitosten, pulttien ja ruuvien pitävyyden, kiinnitämme verkot sekä puhdistamme 
tekonurmipinnoitteet. Suosittelemme tarkastuksen suorittamista kerran vuodessa.   

Kenttien kunnossapito:
Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettujen tekonurmipinnoitteiden huolellinen kunnossapito pidentää merkittävästi niiden käyttöikää. 
On tärkeää huolehtia säännöllisestä ja oikea-aikaisesta kunnossapidosta, jotta kenttä ja sen ominaisuudet eivät vaurioidu. 
Pidä kenttä puhtaana lehdistä ja risuista lehtipuhaltimella tai harjakoneella. Pidä lehtipuhallin aina vaakasuorassa hiekan 
siirtymisen estämiseksi. Ilman epäpuhtaudet (pöly, hiukkaset, noki) tulee poistaa mahdollisimman pian. Tämä on helpointa tehdä 
harjakoneella.

Pyydä lisätietoja Unisportilta puhelimitse numerosta +358 6 557 0700.

Turvallisuusnäkökohdat
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Live to move. Move to live.

Visio
Terveempi yhteiskunta

Tietoa meistä

Olemme liikuntatilojen kokonaistoimittaja ja teemme läheistä yhteistyötä 
kuntien, urakoitsijoiden, arkkitehtien, yhdistysten ja muiden asiakasryhmien 
kanssa.  Keskitymme aina asiakkaan tarpeisiin ja tarjoamme parhaat ratkaisut 
sisä- ja ulkokohteisiin. Asiakkaiden tyytyväisyys on perusta menestykselle 
ja markkinajohtajan asemallemme, johon olemme yltäneet Pohjoismaiden 
markkinoilla.

Oma tuotantomme takaa parhaan mahdollisen laadun ja varmistaa oikea-aikaiset 
toimitukset. Tekonurmituotteemme valmistetaan Alajärven tehtaallamme. Suuri 
osa liikuntavälineistämme valmistetaan tehtaallamme Ruotsin Hjärnarpissa.  
Voimme tarjota asiakkaillemme myös kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotta 
urheilijat voivat harjoitella turvallisessa ympäristössä ja suoritamme vuosittaisen 
huolto- ja turvallisuustarkastukset Suomen viranomaismääräyksen mukaisesti.

Rakentamalla houkuttelevia liikuntapaikkoja saamme ihmiset aktiivisemmiksi, 
joka lisää terveyttä ja onnellisuutta yhteiskunnassa. Tavoitteemme kaikessa mitä 
teemme on saada asiakkaamme liikkumaan.

Live to move. Move to live.

Unisport-konserni



27

We make people move...

Suomalaisomisteinen Unisport on liikuntapaikkarakentamisen  
ja -varusteiden markkinajohtaja Pohjoismaissa. Yritys muodostettiin 
vuonna 2015 suomalaisen Saltexin ja ruotsalaisen Unisportin  
yhdistyessä Pohjoismaiden johtavaksi liikuntapaikkojen toimittajaksi. 
Tämän jälkeen Unisportiin on liitetty Suomessa lisää johtavia liikunta-
paikkarakentamisen toimijoita kuten Kerko Group Oy, Jäämestarit Oy, 
Urheilulattiat-Indoors Oy ja RH-Asennus Oy. Nämä kaikki ovat oman 
toimialueensa johtavimpia toimijoita, joilla on pitkä ja vahva historia 
suomalaisella urheilukentällä. Ne yhdessä pystyvät yli 100-vuotisella  
kokemuksella tuottamaan ja toteuttamaan Unisportin asiakkaille 
markkinoiden kattavimman One Stop Shop -valikoiman ja -palvelun 
sekä sisä- että ulkoliikuntapaikkoihin.

Osana Unisportin visiota – Terveempi yhteiskunta – kestävän  
kehityksen tavoitteemme on saada ihmiset ja ympäristö  
terveemmäksi kehittämällä jatkuvasti parempia prosesseja  
ja tuotteita. Olemme ylpeitä kehittämistämme korkea- 
laatuisista urheilupaikoista, jotka vaikuttavat posi- 
tiivisesti yhteiskuntaan, ympäristöön ja käyttäjiensä  
terveyteen ja turvallisuuteen.

Yhtiö työllistää noin 400 henkilöä seitsemässä  
maassa ja sen pääkonttori sijaitsee Vantaalla.  
Suomessa Unisport työllistää noin 120 liikunta- 
paikkaratkaisujen ammattilaista.
 
www.unisport.com

Unisport-konserni
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