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PadelService 

SERVICE DER HOLDER BOLDEN I SPIL! ALLE ØNSKER 
FULDT UDBYTTE AF DERES INVESTERINGER  

MEN HVEM FÅR DET TIL AT SKE?
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NÅR DINE BANER ER VORES ANSVAR
Med en serviceaftale sikrer vi, at dine baner står snorlige, græsset er trimmet 
og du ved uheld ikke skal holde banen lukket længe. ViPadel stiller altid med 

erfarne medarbejdere, der er specialister i netop dine baner.
          

Mere udbytte af din investering

GULD – ÅRLIG GENNEMGANG AF PADELBANEN                                                 19.995kr

- Gennemgang af padelbanen, hvor alle skruer tjekkes og efterspændes. Manglende skruer eller ødelagte skruer skiftes.
- Eftersyn af net og lister. Der sørges for at alle lister sidder korrekt og ikke har revet sig løs. 
- Græsset og sandet renses med maskine der løfter stråene, renser sandet og fordeler det igen. 
- Ekstra sand fordeles for maksimum spilglæde.
- Gennemgang af lyset. Der tjekkes, at alle lamper lyser med korrekt styrke og vinkel. Der tilrettes for optimal belysning
- Gennemgang af samtlige glasflader for revner og slag. - Gennemgang af samtlige glasflader for revner og slag. 
- Gennemgang af spilnettet. Det efterspændes så det har den korrekte spænding (88cm i midten og 92cm i siderne).
- Quickservice: Udbedring af skader indenfor 72 timer (man-fre). 
- Årlig rengøring af samtlige glasoverflader 
- 20% rabat på reservedele

BRONZE – ÅRLIG GENNEMGANG AF PADELBANEN                                    9.995kr

- Gennemgang af padelbanen, hvor alle skruer tjekkes og efterspændes. Manglende skruer eller ødelagte skruer skiftes. 

- Eftersyn af net og lister. Der sørges for at alle lister sidder korrekt og ikke har revet sig løs. 
- Ekstra sand fordeles på padelbanen for maksimum spilglæde.
- Gennemgang af lyset. Der tjekkes, at alle lamper lyser med korrekt styrke og vinkel. Der tilrettes for optimal belysning

- Gennemgang af samtlige glasflader for revner og slag. 
- Gennemgang af spilnettet. Det efterspændes så det har den korrekte spænding (88cm i midten og 92cm i siderne). - Gennemgang af spilnettet. Det efterspændes så det har den korrekte spænding (88cm i midten og 92cm i siderne). 
 

SØLV – ÅRLIG GENNEMGANG AF PADELBANEN                               14.995kr

- Gennemgang af padelbanen, hvor alle skruer tjekkes og efterspændes. Manglende skruer eller ødelagte skruer skiftes.    
- Eftersyn af net og lister. Der sørges for at alle lister sidder korrekt og ikke har revet sig løs. 
- Græsset og sandet renses med maskine der løfter stråene, renser sandet og fordeler det igen. 
- Ekstra sand fordeles for maksimum spilglæde.
- Gennemgang af lyset. Der tjekkes, at alle lamper lyser med korrekt styrke og vinkel. Der tilrettes for optimal belysning
- Gennemgang af samtlige glasflader for revner og slag. - Gennemgang af samtlige glasflader for revner og slag. 
- Gennemgang af spilnettet. Det efterspændes så det har den korrekte spænding (88cm i midten og 92cm i siderne). 
- Quickservice: Udbedring af skader indenfor 72 timer (man-fre). 
- 20% rabat på reservedele



Strukturen
Strukturen på en padelbane er et vigtigt aspekt, man skal tage i betragtning. Strukturen på en padelbane er et vigtigt aspekt, man skal tage i betragtning. 
Vi udfører eftersyn, hvor vi kontrollerer, at fastspændingerne er strammet 
godt, og at der ikke er tegn på skader på net, døre og forankringsplader. Vi fo-
reslår, at vi mindst en gang om året foretager en inspektion af hele struktu-
ren. På den måde sørger vi for, at strukturen er i perfekt stand, hvormed risi-
koen for ulykker reduceres, og banens levetid forlænges. Man skal huske på, 
at vores baner er udført i aluminium, og at vores baner derfor ikke kan ruste, 
således som det er tilfældet med padelbaner i stål.

Kunstgræs
Det anbefales, at der udføres vedligeholdelse af kunstgræsset to gange årligt. 
Her udfører ViPadel en dybdegående rengøring af græsset, sandet får en 
grundig rengøring og omfordeles, der fjernes eventuelle svampe og mos. De-
rudover efterses alle fuger i græsset.
Det er vigtigt, at I selv står for den dagelige pleje af banerne. Som for eksem-
pel at fjerne blade, feje og omfordele sandet. Dette skal gøres ugentligt.

Glasset
Som en del af vores vedligeholdesplan, foretager vi et detaljeret eftersyn af 
samtlige glaspartiernes tilstand og position, idet vi kontrollerer deres juste-
ring og niveau, samt om fastspænding til strukturen er tæt og ikke præsente-
rer nogen risici. Eftersynet viser i hvor god stand glasset er og om der skulle 
være slag eller revner, så enhver abnormitet kan lokaliseres og udbedres, og 
ulykken kan forebygges. På denne måde kan glasset hurtigt og effektivt blive 
udskiftet, og din bane vil straks være klar til brug.
Vi tilbyder også en grundig vaske af alle glaspartier. Både invendigt og uden-
vendigt.

Belysning
LED-belysningen kræver som sådan ingen nødvendig vedligeholdelse. Leve-
tiden ligger på omkring 50.000 timer afhængig af projektørens type og kvali-
tet. I vores vedligeholdelsesplan kontrollerer vi, at belysningen er i god stand, 
og at projektørlysene vender i den rigtige retning, så de giver den korrekte 
belysning af banen.

Spillenettet
Vi efterser spænding og fastspænding af spillenettet, og kontrollerer, at 
højden i centrum er 88cm og ikke overstiger 92cm i siderne.
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