Padelguide

Med information för att skapa
en framgångsrik padelanläggning

Kvalitet
Kvalitet är en avgörande framgångsfaktor
Antalet padelcenter i Sverige ökar stadigt. Vår erfarenhet är att kvaliteten på
padelcentrat blir en avgörande faktor när konkurrensen ökar. Spelare väljer att
boka tider på padelcenter som har det bästa konstgräset, bästa belysningen,
smidigaste bokningen etc.
Ju mer erfarenhet padelspelarna får, desto högre krav ställer de på banor och miljö.
Därför är vår rekommendation att inte tumma på kvaliteten. Ökar antalet padelcenter
i ditt närområde står de med bäst spelunderlag och miljö som vinnare.

Placering
Banans storlek är 20 x 10 meter mätt ifrån innermåttet vid spel. Installationsytan
som behövs är 21 x 11 meter. D v s minst 0,5 meter extra på kort- respektive långsida
för att få plats, helst mer!
Takhöjden är viktig i padel då lobben är ett av de vanligaste och viktigaste slagen.
Vi rekommenderar att man har minst 6 meter i takhöjd, optimalt är att ha över 8 meter.
Vi kan hjälpa till att utifrån era behov och förutsättningar hitta den bästa lösningen.
Vi hjälper er med helheten, från rådgivning och projektering till installation och färdigställande så att ni kan känna er trygga med er investering.
Om ni har angränsande outnyttjade ytor kan vi tipsa er hur ni på bästa sätt kan kombinera
dessa för andra aktiviteter, t ex gym, klättring, Ninja Tracks, minitennis, beachvolleyboll.

Underlag
Inomhus
En jämn betongplatta som är minst 12 cm tjock och utan svackor eller höjningar.
5 mm differens på 7 meter rätskiva är vår rekommendation.
Utomhus
Betongringmur som är minst 40 x 40 cm bred med dräneringsasfalt i mitten. Betongen är ett måste
för att installera en säker padelbana. Dräneringsasfalt gör att banan torkar snabbare vid regn, vilket
ger fler speltimmar. Unisport kan erbjuda totalentreprenad i alla större städer i Sverige.
Konstgräs
Padel spelas på konstgräs. Vilket konstgräs du väljer beror på vilken nivå spelet i hallen skall ha.
Tävlingscenter eller motionscenter? Konstgräs med högre kvalitet (Mondo)kräver mindre underhåll
än traditionellt konstgräs som har mycket sandifyllnad.
Unisport genomför service på konstgräs vilket är en bra investering för att optimera livslängden på konstgräset.

Bygglov & myndigheter

Padelbanor byggs idag i befintliga lokaler som av naturliga skäl har olika
förutsättningar eller i helt nya lokaler. Börja med att vända er till byggnadsnämnden i er kommun om ni har en lokal som ni tror är lämplig.
Er lokal behöver ha godkända utrymningsvägar och skyltar, ta kontakt med
brandmyndigheten angående detta.
Hur man placerar banorna är av stor betydelse, rådfråga gärna oss så det blir
rätt från början.

Installation
För att få in material effektivt behövs en port på 3 x 3 meter i byggnaden.
Momentet som kväver störst expertis är installationen av konstgräs.
Därför är det av största vikt att installationsteamet har stor erfarenhet
erfarenhet inom detta område.
Vår rekommendation är att anlita installatörer som finns i närområdet.
Uppstår det problem är det en fördel om det anlitade företaget snabbt kan
åtgärda problemet.

Ekonomi

Hur mycket kan vi ta betalt per timme?
Detta är en vanlig fråga vi får när man börjar fundera på att installera en
padelbana. Frågan är högst relevant för att kunna göra en hållbar budget
och vi hjälper gärna er med så väl denna fråga som andra utifrån vår erfarenhet och era förutsättningar.

Underhåll

Putsa glasen 			

- Var/varannan månad

Sopa banor 			
					

- Beror på vilket underlag man väljer.
Från varje vecka till en gång i kvartalet.

Service konstgräs		

- En gång om året utförd av utbildad personal

Renhållning runt banor

- Beror på besökarnas ordningssinne.

Kontaktinfo

Unisport Scandinavia AB
Axeltoftavägen 180
261 35 Landskrona
0418-766 00
www.unisport.com

