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Om Padel
Padel är en av de snabbast växande sporterna i värl-
den och är en kombination av tennis och squash som 
med fördel kan spelas både inom- och utomhus.
 
Padel spelas på en 10 x 20 meter stor plan som har 4 
meter höga väggar runt planen. Planen delas på mit-
ten av ett nät, och det spelas alltid dubbel. Det be-
hövs inte mycket förkunskaper för att komma igång, 
det gör att alla kan spela Padel. 

Grundregler

Det är samma räknesätt som i tennis. Endast un-
derhandsserve är tillåtet, d.v.s. racket får inte träffa 
bollen högre än höften. Bollen måste först studsa i 
golvet. Serven har två försök. Linjerna i banan är en-
dast i bruk vid serve, därefter är hela banan spelplan. 
Poängen är förlorad om bollen studsar två gånger på 
egen sida. Bollen får inte spelas direkt i motstånda-
rens väggar utan måste alltid först träffa golvet.

Vi hjälper dig med helheten
Vi på Unisport kan hjälpa dig med helheten, från pro-
jektering, markarbete till spelklar padelbana. Vi har 
tagit fram ett unikt koncept för utomhusbruk där det 
ställs stora krav på konstruktion och underlag för att 
klara väderförhållanden som vi har i Skandinavien. Vi 
utför även installation av inomhusbanor.
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En lönsam investering
En padelbana har en yta på 200 m2. På samma yta 
som en tennisbana bygger man 3 st padelbanor 
med 12 aktiva personer. Detta har klara ekonomiska 
fördelar både för anläggningen och merförsäljning i 
restaurang och shop.  

Storleksmässigt i jämförelse 
med andra sporter
 
Padel   1 person / 50 m2

Badminton 1 person / 100 m2

Tennis       1 person / 325-350 m2 
Fotboll      1 person / 500m2

Normal taxa för Padel 
Inomhus
80-115 kr per person/ timme 
(320-460kr/timme/bana).

Utomhus
70-90 kr per person/ timme 
(280-360kr/timme/bana).

Inkomster på 300 dagars 
uthyrning per bana  
2 timmar = 192 000 kr/år/bana

3 timmar = 288 000 kr/år/bana

4 timmar = 384 000 kr/år/bana

6 timmar = 576 000 kr/år/bana
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Padelcourt Panorama



Våra modeller
Padelcourt Panorama

Unisport är idag ensamma i världen om att leverera 
en helt varmgalvaniserad bana efter svets. I Spanien 
tillverkas alla banor i förgalvaniserade profiler vilket 
innebär att banorna inte har något skydd mot rost i 
sina svetsar och i alla stålnätssektioner. Profilerna på  
Padelbana Panorama är 3.5 mm med en mycket hög 
stålkvalitet, normalt för Spanien är profiler på 1,5-2 mm.  
 
Säkerhetsglasen tillverkas i England av Pilkington 
och är noggrant testade av British Standard Insti-
tute. Hela konstruktionen är även testad av BSI. Alla  
beslag på banan är rostfria i A4 kvalitet. Unisport har 
lyft nivån ordentligt med våra nya banor. Vi kan idag 
garantera en lång livslängd på padelbanorna som är 
tillverkade för vårt klimat i Skandinavien.

Padelcourt Adidas

Adidas har ett helhetskoncept tillsammans med  
Unisport i Skandinavien. Det innebär att ni kan få sup-
port hela vägen från installerad bana med rack, lindor, 
bollar, skor, kläder och träningsredskap till Padel. Vi 
ger er utbildningar inom alla produkter så ni känner 
er fullt trygga att rekommendera rätt utrustning från 
nybörjare till proffs. Vi utbildar och certifierar era 
egna tränare till Adidas Padel Instruktörer. Adidas 
har ett fantastiskt koncept med trygghet för er hela  
vägen i ert nya Padelcenter.

 

Standard Padelbana

Mobil Padelbana

Adidas Panoramic
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Underlag - konstgräs
Padel spelas på små ytor och har ett högt slitage jäm-
fört med många andra sporter. Här är det viktigt att 
förstå spelarnas rörelsemönster och därefter välja ett 
konstgräs som är anpassad för att klara stora påfrest-
ningar.

Unisport Padel Turf

Unisport Padel Turf är ett krullfiber som dubbelt så 
lång livslängd som traditionella stående fiber. Spel-
egenskaperna håller sig under åren mycket bra. 
Skillnaden mellan inner- och ytterområden är inte 
så extrem som det blir med ett stående fiber. Vi är 
ensamma på marknaden att använda krullfiber som 
spelunderlag. Standardfärgerna på konstgräset är 
grön, röd, svart, blå, gul och vit. Unisport har även 
konstgräs med stående fiber, men vi rekommenderar 
starkt krullfiber. 
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Markarbete/belysning

Asfalt används som underlag under konstgräset. Under asfalten ligger bärlager och dräneringsystem. Spel fung-
erar utmärkt vid regn och vintertid, det enda som begränsar spelet är snö och is. Runt asfalten ligger en form-
gjuten betongsarg som är 40 cm bred och minimum 40 cm djup. Konstruktionen förankras med rostfria expan-
derbultar. På asfalten läggs konstgräs med ca 3 ton sand..

Vi har lösningar med LED, Solljus och metallhalogen
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Digitala låssystem
Med Smart Magnetlåssystem för iPhone och Android 
går det att öppna dörrarna och tända belysningen via 
telefonen. Appen fungerar även offline och det går 
även att boka banor via appen. Smart Magnetlås-
system har en låg investeringskostnad med månad-
sabonnemang, funktion och uppdateringar läggs till 
kontinuerligt.



www.unisport.com


