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STRUKTUR

Galvanisert metall, malt i ovnen med 
høy kvalitets polyester-pulverbelegg. 

Ett lag for innendørs og 2 
lag for utendørs installasjoner. 

Produseringen oppfyller de 
mest krevende standarder 

i markedet. Kombinerer robusthet 
med eleganse for å tilby en 

installasjon av beste kvalitet 
i alle aspekter.

GLASSPANEL

Alle baner er utstyrt med herdet 
sikkerhetsglass med en tykkelse på 10 
eller 12 mm, i henhold til kundens krav. 
Glassene overholder de strenge 
normene for denne typen 
installasjoner, og er produsert 
av de mest prestisjefylte 
selskapene i Spania. 
CE-sertifisert.

KUNSTGRESS

Dette er en av de grunnleggende 
delene av en padelbane og 

derfor installerer vi bare produkter 
av beste kvalitet og teknologi. 

Vi utstyrer våre baner med 
kunstgress av rett fiber eller den 

nyeste krøllede versjonen.

LYS

Våre baner er utstyrt med 
LED-projektorer på 200w. 
Leveres av de beste 
produsentene i verden av 
sportbelysning. Montert i 
aluminiumslysbokser, 
med drivere av høyeste 
kvalitet. 

    



TILEGGS KOMPONENTER
• Benker integrert i strukturen

• Hjørneplater lasermerket med logo

• Hjørneark merket med retro LED-belysning. 

• Nett bånd -trykt med logo

• Elektrisk sandbørstemaskin

• Manuell eller elektronikkpoengsystem 

• Dobbel dør for bredere rullestolbrukere

• Kroppsbeskyttelse på dørene og nettstolpene

• Ballfangernett



                                                                          

                                                                    

3 BANER i NORRTÄLJE

(Sverige)
1 BANE i SUNDSVALL
(Sverige)

1 BANE i FALKEMBERG
(Sverige)

6 BANER i ESPOO
(Finland) 

4 BANER i BORÄS
(Sverige)

4 BANER i ASKIM
(Norge)

ET UTVALG VEL KJENTE KLUBBER I EUROPA



DEKSEL FOR SPORT

Vår erfaring som ingeniører har gitt oss 
mulighet til å designe et deksel spesielt 
designet for idrettspraksis og spesielt for 
PADEL, som kombinerer forskjellige 
egenskaper for denne sporten som er 
vanskelig å matche for andre typer deksel.

Produsert med stålprofiler av varmt stål i 
forskjellige dimensjoner som kreves av 
installasjonen. Dekningen av strukturen er 
laget med cellulære polykarbonatplater av 

variabel tykkelse som kreves av prosjektet og 
situasjonen.

Dette materialet gir ideelle egenskaper til 
dekket for utøvelsen av denne sporten og har 
blitt testet av spillere på høyt nivå.

Med henvisning til vårt deksel understreker vi 
at det er bedre reduksjon av varmeprojeksjon 
sammenlignet med metallplater, reduksjon av 
skygger og kontrast i forhold til 

ug jennomsiktige materialer, økning av 
lysstyrken, optimalisering av belysningen fra 
projektorene og reduksjon av ekko-effekter 
under spillet. 

En rekke fordeler som g jør vårt deksel 
vanskelig å utjevne.

Som alternativ tilbyr vi muligheten til å 
installere sidevinkler til en høyde på 3 meter 
fra bakkenivå, for å unngå innføring av laterale 
vind og / eller regn som kan forstyrre spillet.



   

   

CLUB CERRADO DEL ÁGUILA

Málaga (Spain) Club oficial WPT

CLUB DEPORTIVO MIRASIERRA

Madrid (Spain)

CLUB EUROPADEL ELVAS

Elvas (Portugal)
CLUB URBAN PADEL

Alcobendas - Madrid (Spain)



PST Sportsanlegg AS

Skibåsen 35 D

4636 Kristiansand

+47 90043454


