
Padelkenttät



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. Kestää ruostetta, ja annamme runko-
rakenteelle 5 vuoden ruostetakuun  



Air 
Padelkenttä Panorama 

Best Se
ller

Mitat 10x20 m

Panorama-padelnttämme on suunniteltu erityisesti klubeille ja katsojille. Tällä kentällä pelistä saa 
täydellisen kuvan.
Voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Padelkenttä Panorama Air on elegantti ja virtaviivainen.



Runkorakenne on ja kiinnityslevyt kuumasinkittyä terästä.
Teräsverkko 50x50x3 mm (sähköhitsattu ja sinkitty).
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit lasin ja teräsverkon kiinnittämiseen.
Sekä runkorakenne että teräsverkko toimitetaan valittuna RAL-värisenä ilman lisämaksua.

Mitä padelkenttään kuuluu?



       

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

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

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

KEINONURMI
Vipadel, virallinen yhteistyökumppani Mondo alustoille. 
Teemme yhteistyötä Mondon kanssa ja varmistamme siten parhaan alustan
padelkentillemme. Tarjoamme seuraavia kolmea mallia:



KVARTSIHIEKKA
Pyöristetty, pesty ja kuivattu kvartsihiekka, raekoko 0,5/0,8 mm - 8 tai 15 kg/m2



18 kpl 3000 x 2000 kokoista 10 tai 12 mm:n paksuisesta karkaistusta 
lasista valmistettua turvalasia, joka täyttää UNE-EN 12150-1 -vaatimukse

lasi



Word Padel Tour Series 

TOP WPT 16 valoa per kenttä 240W

Led Projects on virallinen valaistustoimittaja World Padel Tourille

Vipadel on virallinen jakelija Suomessa ja Tanskassa.

EVO WPT12 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



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. Toimitamme huippulaadukkaat padelkentät kilpailukykyiseen hintaan aina omasta 
varastosta.Toimitus tarvittaessa seuraavana päivänä.
 

 
Padelcourt



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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