


Mitä on Padel?
Padel on urheilulaji, jota pelataan pareittain, eli kentällä on yleensä neljä 
pelaajaa – kaksi kahta vastaan. Padel muistuttaa paljon tennistä. Palloa pe-
lataan keskellä kenttää olevan verkon yli ja pyritään osumaan vastustajan 
ruutuun. Se muistuttaa myös squashia, koska iskulyönnit ovat sallittuja.

Pistelasku on sama kuin tenniksessä. Ottelu pelataan säännöillä paras kol-
mesta erästä, jotka pelataan kuuteen peliin asti, voittoon tarvitaan kaksi 
peräkkäistä pistettä.  Pelien ollessa 6–6 erävoitto ratkaistaan pelaamalla 
tie-break.

Padelkentän koko on 10 x 20 metriä, eli noin puolet tenniskentästä. Kenttä 
koostuu lasikehikosta ja verkosta, alusta on keinonurmea ja hiekkaa. Pade-
lissa käytettävät pallot muistuttavat tennispalloja, mutta ne ovat pehmeäm-
piä. Mailassa on kova pinta, eikä siinä ole jänneverkkoa.

Padelissa ei tarvitse kumartua jatkuvasti pallon perässä. Koska iskulyönnit 
ovat käytössä, palloja menetetään vähemmän. Padelin pelaaminen on siten 
hauskaa myös ilman vaativaa teknistä osaamista. Kaikki voivat pelata pa-
delia. Se on helppo oppia ja sopii kaikenikäisille.



PADELIN TARINA

Enrique Corcuera keksi padelin Acapulcossa, Meksikossa, 60 -luvun 
lopulla. Se laajeni Latinalaisen Amerikan maihin ja Espanjaan ja sen 
jälkeen sen suosio kasvoi Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa.

Tanskassa padel on yksi nopeimmin kasvavista urheilulajeista. Ja 
se on urheilulaji, jota voi harrastaa sekä sisällä että ulkona.

Ensimmäinen ammattilaisten padelkiertue alkoi vuonna 2005 nimellä Ensimmäinen ammattilaisten padelkiertue alkoi vuonna 2005 nimellä 
Padel Pro Tour (PPT), ja vuonna 2012 aloitettiin World Padel Tour 
(WPT), joka on nykyään lajin suurin ammattilaiskilpailu.



Tietoja ViPadelista

Vipadel on padelkenttien suunnittelun ja rakentamisen asiantuntija. Val-
mistamme tällä hetkellä parhaat, sekä tulevaisuudessa Suomen parhaat
ja korkealaatuisimmat padelkentät. Vipadel on tanskalainen yritys, joka
toimittaa padelin kokonaisratkaisuja. Tarjoamme hankkeen suunnittelua,
jolloin saat optimoidun, sinulle parhaiten sopivan ratkaisun. Valmistam-
me sekä ulko- että sisäkenttiä ja katettuja kenttiä.

Tiimimme koostuu ammattitaitoisista ja kokeneista asentajista, jotka ovat
rakentaneet padelkenttiä vuodesta 2004. Meillä on laaja tietämys padelja
padeltenniskentistä ja annamme asiakkaillemme ammattitaitoisia ja
luotettavia neuvoja. Kun valitset meidät toimittajaksi, voit itse päättää,
minkä värinen kentästä rakennetaan. Toimitamme kenttiä, joiden runko-
rakenne ja tekonurmi on valittavissa monissa eri väreissä.

Teemme yhteistyötä Mondon kanssa, joka on World Padel Tourin viralli-
nen tekonurmen toimittaja. Siten saat padelkentällesi parhaan mahdolli-
sen alustan.

Kenttiemme runko on valmistettu alumiinista. Alumiini kestää ruostetta,
ja annamme runkorakenteelle 25 vuoden ruostetakuun. 



PRO
Padelkenttä

Best Se
ller

25 vuoden takuu  
alumiinirunkorakenteelle 

Mitat 10x20 m

Padelkenttä PRO on bestsellerimme. Se voidaan 
rakentaa sekä sisä- että ulkotiloihin.
Se sopii sekä aloittelijoille että ammattilaisille.
Padelkenttä PRO kestää iskuja ja voimakkaita 
tuulia. Se on vakaa ja samalla tyylikäs.



Panorama
Padelkenttä

Mitat 10x20 m
Panorama-padelnttämme on suunniteltu erityisesti klubeille 
ja katsojille. Tällä kentällä pelistä saa täydellisen kuvan.
Voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin.

25 vuoden takuu  
alumiinirunkorakenteelle 



Single
Padelkenttä

Mitat 6x20m
Single-padelkenttä on suunniteltu etenkin har-
joittelua varten ja paikkoihin, joissa tilaa on 
rajallisesti.
Tällä kentällä pelaajia voi olla myös vain kaksi 
neljän sijaan. Se on loistava vaihtoehto niille, 
jotka haluavat treenata ja pitää hauskaa.
Voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin.

25 vuoden takuu  
alumiinirunkorakenteelle 



Børn
Padelkenttä

Mitat  6x10x2m
BØRN-padelkenttä on suunniteltu erityisesti 
kouluille ja lasten urheilualueille.
Se voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin.

25 vuoden takuu  
alumiinirunkorakenteelle  



Runkorakenne on alumiinia ja kiinnityslevyt kuumasinkittyä terästä.

Teräsverkko 50x50x4 mm (sähköhitsattu ja sinkitty).
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit lasin ja teräsverkon kiinnittämiseen.

Sekä runkorakenne että teräsverkko toimitetaan valittuna RAL-värisenä ilman lisämaksua.

Annamme 25 vuoden ruostetakuun alumiinirakenteelle.

RUNKORAKENNE

Mitä padelkenttään kuuluu?



       

               SUPERCOURT XN
               3 STX Text + 3 XNOVA Text
               Kuitumalli: 10,000 Dtex. 
               Värit: Sininen, vihreä ja punainen

         
                  
       
            STX 90
               6 tähtimonofilamenttiä
               Kuitumalli: 10,000 Dtex, 
               Värit: Sininen, violetti, oranssi ja vihreä 

         
                        
            NSF 66 
               Mondoturf NSF
               Kuitumalli: 7,000 Dtex. 
               Värit: Vihreä, sininen ja punainen

KEINONURMI
Teemme yhteistyötä Mondon kanssa ja varmistamme siten parhaan alustan 
padelkentillemme. Tarjoamme seuraavia kolmea mallia:



18 kpl 3000 x 2000 kokois-
ta 10 tai 12 mm:n paksui-
sesta karkaistusta lasista 
valmistettua turvalasia, 
joka täyttää UNE-EN 
12150-1 -vaatimukset.

lasi



Led Projects on virallinen valaistustoimittaja World Padel Tourille.
Vipadel on virallinen jakelija Suomessa ja Tanskassa.

Valo Word Padel Tour Valo Philips 

LED -kohdevalaisimet, joiden teho 
on 4 tai 8 * 200 W / kenttäLED -
kohdevalaisimet, joiden teho on 
4 tai 8 * 200 W / kenttä

TOP WPT 16 valoa per kenttä 240W

EVO WPT 12 valoa per kenttä 240W

LITE WPT 8 valoa per kenttä 180W

ECO-S WPT8 valoa per kenttä 180W

ECO WPT 8 valoa per kenttä 180W



Erityisesti padeltenniksen pelaamiseen tarkoitettu 
verkko kahdella jännityksellä.
Padelverkko Competition 4.0mm PP Gold Line.
Tarjoamme erityissuunniteltua ratkaisua, jolloin 
verkossa voiolla logosi. 

Verkko



Lukittavat ovet 



KVARTSIHIEKKA
Pyöristetty, pesty ja kuivattu kvartsihiekka, raekoko 0,7/0,8 mm - 8 tai 15 kg/m2



PERUSTUKSEN JA ALUSTANRAKENTAMINEN

Perustaksi rakennetaan 20 x 10 metrin kenttä 10 cm betonista ja kuitubetonista 30 x 40 cm  
reunakehys, johon kehikkorakenne kiinnitetään.

Kaivuu tehdään 30 cm syvyyteen olemassa olevasta pinnasta.

Uusi vakaa kerros rakennetaan 20 cm sorasta ja 10 cm betonista.

Vahvistetussa 30 x 40 cm reunakehyksessä on rautaa ja betonia



PADEL-TARVIKKEET
Padelmailat, T-paidat, pallot ja paljon muuta.
Tarjoamme korkealaatuisia, erityisesti padelia varten suunniteltuja tarvikkeita.

 



3 syytä valita Vipadel

1. Ammattimaista neuvontaa Meillä on 17 vuoden kokemus padelkenttien rakentamisesta.
Olemme alan asiantuntijoita.

2. Olemme tanskalainen yritys, jolla on asentajia Tanskassa. Jos ongelmia tai vahinkoja 
ilmenee, hoidamme ne välittömästi. Sinun ei tarvitse odottaa, että asentaja tulee 
Espanjasta korjaamaan vauriot.

3.3. Kenttämme on valmistettu alumiinista. Se on parasta laatua ja sopii parhaiten 
Tanskan ilmastoon. Annamme 25 vuoden ruostetakuun

 



Følg os 

Suomi
Tapani Liljavirta
T. +358 503461135
tapani@vipadel.fi
www.vipadel.fi

Tanska
TT. +45 23902300
T. +45 26241179
vipadel@vipadel.dk
www.vipadel.dk

Otayhteyttä
Saksa

T. +49 15769282480

leo@vipadel.dk
www.vipadel.dk

Espanja
T. +34 654375105
mig@mig@vipadel.dk
www.vipadel.dk
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