
Padelbaner 
Aluminium 

Dit bæredygtige valg

Kvalitet til det nordiske klima 



Om ViPadel
Hos os hedder vores padelbaner ViPadel. Det gør de, fordi padel er en holdsport, 
og noget vi gør i fællesskab: ViPadel. 

ViPadel er en dansk virksomhed, der leverer totalløsninger inden for Padel. Vi 
tilbyder at designe projektet for dig, så du får den bedste og mest optimale løsning tilbyder at designe projektet for dig, så du får den bedste og mest optimale løsning 
i forhold til den plads, du råder over. Vi laver både udendørs og indendørs padel-
baner og padelbaner med overdækning. 

ViPadel er eksperter i at designe og opføre padelbaner. Vi har Danmarks bedste 
padelbaner i højeste kvalitet og bedst egnet til det nordiske vejr. Vores padelbaner 
er lavet af aluminium, og vi giver 25 års rustgaranti på rammekonstruktionen. 
Derudover er det også markedets mest bæredygtige padelbane. 

Vores team består af dygtige og erfarne installatører, der har anlagt padelbaner 
siden 2004. Vi har en bred viden indenfor Padel og Padelbaner, og vi giver vores 
kunder en professionel og solid rådgivning. 

VVi har lager og installatører i Danmark, og vi rykker ud med det samme, hvis der 
skulle opstå problemer i form af hærværk eller andet. Vi har padelbaner og græs 
på lager, så vi kan levere din padelbane i morgen,hvis du ønsker det. Derudover 
tilbyder vi en bred serviceaftale med vedligeholdelse af dine padelbaner, så de 
altid er lækre at spille på. 

Vi har argenturet på Mondo i Danmark, som er den officielle leverandør af kunst-
græs til World Padel Tour. Vi tilbyder derved det bedste underlag til din padelbane.  



ALUMINIUM – DIT BÆREDYGTIGE VALG  

Hvorfor er valget af padelbaner i aluminium fra Vipadel det bedste valg?

100% genanvendeligt

Aluminium er innovation, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det blev opfundet 
i starten af den 19. Århundrede, hvor den danske kemiker Hans Cristian Ørsted 
for første gang i 1825 isolerede dette metal ved hjælp af en kemisk proces, hvor 
han  brugte et amalgam af kalium og aluminiumchlorid. 

Man Man genbruger materialet 100 % til andre aluminiumsprodukter, og denne proces 
danner ikke affaldsprodukter.

85% af det menneskeskabte aluminium er fortsat i brug. Og det kan fortsat an-
vendes et utal af gange.

Det er bæredygtigt

• Det er 100 % bæredygtigt set ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt.
• Det belaster ikke kommende generationers ressourcer.
• Det stammer fra bauxit, som er et af de mineraler på jorden, der er mest af.
• Det genererer ikke affaldsprodukter.

Meget modstandsdygtigt over for rust

• Det genererer på naturlig vis et oxidlag, som gør det meget modstandsdygtigt     
over for rust.
• På grund af sin modstandsdygtighed over for rust i kontakt med havvand, 
benytter man det til fremstilling af skrog og master til søfarttøjer 

OBOBS. Der kan være 5 padelbaner af aluminium i en lastbil. 
Der kan kun være 2 padelbaner af stål i en lastbil, da de vejer mere. 

Nu ved du, hvorfor dit bedste valg af padelbaner er dem i aluminium fra Vipadel.

            Vipadel – Vi arbejder for bæredygtighed



PRO
Padelbane

Best Se
ller

25 års garanti på 
aluminium 

rammekonstruktionen 

Dimensioner 10x20m
Padelbane PRO er vores best seller og kan etable-
res både inde og ude. 
Padelbane PRO er modstandsdygtig overfor slag 
og store vindforhold. Den er stabil samtidig med at 
den har et elegant udtryk. Materialerne vi bruger til 
rammekonstruktionen er af højeste kvalitet. Vi yder 
25 års rustgaranti på aluminiumskonstruktionen.



Panorama
Padelbane

Dimensioner 10x20m
Vores Panorama padelbane er designet spe-
cielt til klubber og tilskuere. Det er den perfe-
kte bane for at få et komplet billede af spillet.

Kan etableres både inde og ude.

25 års garanti på 
aluminium 

rammekonstruktionen 



Panorama
XPadelbane

Dimensioner 10x20m
Vores Panorama x padelbane med kurvede 
lysmaster er designet specielt til klubber og 
tilskuere. Det er den perfekte bane for at få et 
komplet billede af spillet.

Kan etableres både inde og ude.

25 års garanti på 
aluminium 

rammekonstruktionen 



Single
Padelbane

Dimensioner 6x20m
Vores Single padelbane er specielt desig-
net til træning og områder med begrænset 
plads. 
Den giver spillerne muligheden for kun at 
være to i stedet for fire spillere. Det er et 
godt alternativ for dem, der gerne vil 
træne og have det sjovt.
Kan installeres både indendørs og uden-
dørs.

25 års garanti på 
aluminium 

rammekonstruktionen 



Single Panorama
Padelbane

Dimensioner 6x20m
Vores Single Panorama padelbane er specielt 
designet til træning og områder med begrænset 
plads. Det er den perfekte bane for at få et kom-
plet billede af spillet.
Den giver spillerne muligheden for kun at være 
to i stedet for fire spillere. Det er et godt alterna-
tiv for dem, der gerne vil træne og have det 
sjovt.

Kan installeres både indendørs og udendørs.

25 års garanti på 
aluminium 

rammekonstruktionen 



Børn
Padelbane

Dimensioner 6x10x2m
Vores Padelbane BØRN er specielt designet 
til skoler og sportsområder for børn.
Den kan installeres både indendørs og uden-
dørs,

25 års garanti på 
aluminium 

rammekonstruktionen 



Rammekonstruktion af aluminium med forankringsplader i varmtgalvaniseret stål.

Stålnet 50x50x4 mm (elektrosvejset og zinkbelagt). 

Rustfri stålskruer til fastgørelse af glas og stålnet.

Rammekonstruktionen og stålnet leveres i en hver RAL-farve uden ekstra beregning.

Vi yder 25 års rustgaranti på aluminiumskonstruktionen. 

RAMMEKONSTRUKTION

Hvad indeholder en Padelbane?



       

               SUPERCOURT XN
               3 STX Text + 3 XNOVA Text
               Fiber title: 10,000 Dtex. 
               Farver: Blå, grøn og rød

         
                  
       
            STX 90
               6 Saturn monofilaments
               Fiber title: 10,000 Dtex, 
               Farver: Blå, lilla, orange og grøn

         
                        
            NSF 66 
               Mondoturf NSF
               Fiber title: 7,000 Dtex. 
               Farver: Grøn, blå og rød

KUNSTGRÆS
Vipadel er Officiel forhandler af Mondo i Danmark. Mondo er leverandør til 
World Padel Tour, og leverer det bedste underlag til vores Padelbaner. 



KVARTSSAND 
Kvartssand, afrundet, vasket og tørret med granulometri  0,7 / 0,8 mm - 8 eller 15 kg pr. m2



Lys Word Padel Tour Lys Philips 

LED spotlights Philips med en 
effekt på 4 eller 8*200w per Bane TOP WPT 16 LYS per Bane 240W

EVO WPT 12 LYS per Bane 240W

LITE WPT 8 LYS per Bane 180W

ECO-S WPT8 LYS per Bane 180W

ECO WPT 8 LYS per Bane 180W



Døre med låse 
Skydedøre - Alm. døre



Specifikt net til at spille padeltennis med to spændinger.
 
Padel net Competition 4.0mm PP Gold Line.
  
Vi tilbyder en specialdesignet løsning med dit logo på nettet.  

Net



FUNDAMENT OG BUNDOPBYGNING 
 

Som underlag anlægges en bane på 20x10 m med 7 cm drænasfalt eller beton samt et rand-
fundament udenom underlaget på 40x40 cm i fiberbeton, som bruges til at bore padelbanen 
fast i. Det et meget vigtigt, at man laver en kantramme, som padelbanen fastgøres i, ellers 
kan padelbanen ikke modstå hårde stød og svære vindforhold.

Her er fremgangsmåden: 

- Der laves en udgravning på 30 cm af eksisterende underlag. 
- Der laves et randfundament hele vejen rundt, som padelbanen skal fastgøres i.
- Der opbygges et nyt stabillag med 20 cm grus og 7 cm drænasfalt eller 10 cm beton.  

Drænasfalt
Med drænsasfalt sikrer vi at, din padelbane er helt plan uden ujævnheder. 
Drænasfalt absorberer regnvandet hurtigt, så der ikke dannes søer på banerne. Derved kan Drænasfalt absorberer regnvandet hurtigt, så der ikke dannes søer på banerne. Derved kan 
man spille padel umiddelbart lige efter det har regnet.
Drænasfalt kan klare det danske klima og har en lang holdbarhed. 
Drænasfalt er det ideelle underlag til padelbanen

Beton 
Der udlægges en plade af aggressiv beton.  
Der laves en hældning på 0,8-1% fra midten af banerne og ud mod siderne. Derved siver Der laves en hældning på 0,8-1% fra midten af banerne og ud mod siderne. Derved siver 
regnvandet væk fra padelbanen, og man kan spille umiddelbart efter. 

Drænbeton
Drænbeton er almindelig aggressiv beton blandet med små sten. 
Det udlægges fladt uden fald, da det absorberer regnvandet hurtigt. 
Drænbeton har en lang holdbarhed og fungerer rigtig godt som underlag til padelbanen.



PADELUDSTYR
Padelbat, T-shirts, bolde og meget mere.
Vi tilbyder specialdesignet padeludstyr i højeste kvalitet.
Få Bat, T-shirt eller bolde med dit eget logo.

 



3 grunde til at vælge Vipadel

1. Professionel rådgivning. Vi har 17 års erfaring med at anlægge Padelbaner. 
  Vi er eksperter på området.

2. Vi er en dansk virksomhed, der har installatører i Danmark. Skulle der opstå 
  problemer eller skader, rykker vi ud med det samme. Du skal ikke vente på, 
  at der kommer en installatør op fra Spanien og reparerer skaden. 

3.3. Vores padelbaner er lavet af aluminium. Det er den bedste kvalitet man kan få, og 
bedst egnet til det danske klima. Vi giver 25 års rustgaranti. Derudover er det også de 
mest bæredygtige padelbaner på markedet.

 



Følg os 

Danmark
T. +45 23902300
T. +45 26241179
vipadel@vipadel.dk
www.vipadel.dk

Finland
TT. +358 503461135
tapani@vipadel.fi
www.vipadel.fi

Kontakt os
Germany

T. +49 15769282480

leo@vipadel.dk
www.vipadel.dk

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