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Padel (in- en outdoor)

Padel is een snel opkomende sport voor de actieve racketsporter.
De in Zuid-Amerika en Spanje populaire sport padel haalt squash
“naar buiten” en geeft tennis de snelheid en extra dimensie van
een achter- en zijwand, waardoor de bal het spel niet meer verlaat. Een padelcourt is zowel binnen als buiten te realiseren en is
daarmee evenals tennis een in- en outdoor sport.
Sportief & Economisch

Voor tennisverenigingen is de aanleg
van een padelcourt van PadelCourt.nl
een ideale mogelijkheid om zowel op
sportief als financieel vlak de vereniging
verder te ontwikkelen. Een padelcourt
biedt de vereniging de volgende
mogelijkheden tot groei:
• nieuwe sport trekt nieuwe leden (jeugd
en vanuit de squashwereld);
• binding met leden door verbreding van
sportactiviteiten;
• verhuur van banen aan ongebonden
leden (squashspelers);
• organiseren van bedrijfscompetities en
bedrijfsevents;
• verkoop van rackets en ballen;
• betere bezetting sportpark;
• extra inkomsten kantine.
Zowel de Padelbond als de verenigingen
die inmiddels hebben geïnvesteerd in een
padelcourt denken dat de padelsport flink
zal groeien. De verwachting is dan ook dat
de terugverdientijd van een padelcourt
tussen de 4 en 7 jaar zal liggen.

Sporen verdiend

De padelcourts van PadelCourt.nl
(designed by FieldTurf and CADE) zijn de
top in de Benelux. Bij de aanleg van de
banen komen de kwaliteiten van twee
topmerken en specialistische lokale

aannemers samen:
• F ieldTurf voor de ondergrond en toplaag;
•C
 ADE voor de hoogwaardige gepoedercoate kooiconstructie inclusief gehard
glas (10-12 mm) en geïntegreerd verlichtingssysteem;
•S
 pecialistische aannemers die de
aanleg van onderbouw en fundering
perfect uitvoeren op locatie: Top Sport en
Groen (zuid/oost), Traas en Ovaa (west),
Bouma Sport en Groen (noord) en Sportinfrabouw voor België.

Gecertificeerde kwaliteit

FieldTurf en CADE hebben een specifiek
plug and play concept ontwikkeld, waarbij de kooi, de fundering en omliggende
verharding en de padelondergrond
geïntegreerd worden aangelegd.
De funderingsconstructie wordt aangelegd
volgens het bouwbesluit en geeft geen
risico op ongelijkmatige zettingen. Voor
de ondergrond van het padelcourt kan
worden gekozen voor all weather
kunstgras of een waterdoorlatende hardcourt toplaag. Padelcourt.nl levert al haar
banen conform het bouwbesluit en de
eisen van NOC*NSF en de Padelbond.

Kunstgras of hardcourt

Padelcourts kunnen zowel in- als outdoor
worden aangelegd. Hierbij is de keuze van
de juiste toplaag van essentieel belang.

Padelcourt.nl levert zowel kunstgras als
hardcourt toplaagsystemen.
Kunstgras toplaag
(FieldTurf Politop of Melbourne ACE):
• bestaat uit 15 of 12 mm gefibrilleerde
kunstgrasvezel
• ingestrooid met blank of rood keramisch
gecoat infill zand
• staat garant voor optimale grip
• heeft een zeer slijtvaste vezel
• is ontwikkeld voor intensief gebruik
• voor een ultieme sliding (Melbourne Ace)
• van beproefde kwaliteit
• met honderden referenties in Spanje en
Zuid Amerika

Hardcourt systemen:
• voor indoor en outdoor
• diverse toplagen
• vraag naar de mogelijkheden

Technische gegevens
Sportlaag:

Opbouw:

Afmeting
ca. 10 x 20 meter
Ondergrond	sporttechnische laag
van lava (13 cm) en
gecertificeerd onderbouw
zand, inclusief drainage
Toplaag	FieldTurf Politop,
Melbourne ACE of
HardCourt
Kleur toplaag	keuze uit groen,
blauw of rood
Belijning	een vereniging kan ook
kiezen voor een rode
minibelijning, zodat het
padelcourt geschikt is voor
zowel padel als minitennis.
Net	breedte 10 meter, hoogte
tussen 88 cm (in het
midden) en 92 cm aan
zijkanten

Opbouwrand
betonplaat van
rondom 	prefab beton,
dubbel gewapend
Maximale hoogte 400 cm
Materiaal	Gehard en
geslepen glas (geen
kunststof!)
Glasdikte
10 of 12 mm
Frame	Verzinkt staal met
poedercoating,
verbindingsmaterialen
roestvast staal
Kleuren frame	keuze uit groen,
blauw, rood, wit of
grijs
Verlichting	4 masten (7 meter
hoog) met elk
2 armaturen à
400 Watt gaslampen

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.padelcourt.nl
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