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Uuenduslikud padeliväljakute lahendused

Kas soovite endale padeliväljakut? Võtke meiega ühendust ja meaitame teil leida
parima kaasaegse ja praktilise lahenduse mitte ainult erapadeliväljakutele, vaid  ka
padeliklubidele ja -keskustele.
Professionaalne Grip meeskond aitab teid meeleldi padeliväljaku projekteerimisel,
tehniliste jooniste koostamisel, planeerimisel, ehitamisel ja hooldamisel. Kõigil meie
poolt paigaldatavatel padeliväljakutel on vähemalt viieaastane garantii.

Miks valida Grip?

Grip kogenud meeskond on ehitanud ja/või paigaldanud üle 100 padeliväljaku
Leedus, Lätis, Eestis, Soomes ja Rootsis. Lisaks parima kvaliteediga padeliväljakute
mudelite valikule pakume ka ehitus- ja paigaldusteenuseid A-st Ü-ni. Iga projekt on
ainulaadne, seetõttu on oluline, et juba esimest sammust kasutada professionaalset
nõu. Hoone suurus ja lae kõrgus mängivad olulist rolli tulevase väljaku planeerimisel.
Kui plaanitakse väliväljakut, tuleb arvestada kohalike kliimatingimuste, maastiku ja
paljude muude teguritega, et saaksite probleemivaba ja pikaajalise väljaku, mis on
kohandatud teie asukohale. Me hoolitseme kõige eest, alates projekteerimisest ja
pinnase ettevalmistamisest, kuni lõplike paigaldustööde ja parima valguslahenduse
leidmiseni väljakule. Oleme adidas padeli ainuesindajad Leedus, Lätis ja Eestis.

Miks valida just adidas padel?

Padel on tänapäeval üks kiiremini arenevaid spordialasid maailmas.
Padelikonstruktsioonide tootjate turul on tohutu pakkumine (ainuüksi Hispaanias on
vähemalt 120 padeliväljakute tootjat). Grip meeskond on külastanud pea kõiki
Euroopa suurimaid padeliväljakute tootjaid. Kontrollisime tootmismeetodeid,
rakendatud tehnoloogiaid, pakendamist, logistilisi lahendusi jms. AFP Courtsi tehas
ja adidas padeli kaubamärk pakkusid kõige atraktiivsemaid padeliväljakute valikuid
ja Baltimaade turule sobivaimaid lahendusi. Tänu uuenduslikkusele ja pidevale
tootearendusele suudavad adidase väljakud tagada projekti edu, vastates
sportlaste kõrgeimatele ootustele ja pakkudes parimat kogemust mängijatele ja
väljakuomanikele.

Otsustage, mida soovite ja me teeme
selle teoks.

 



KLASSIKALINE

PANORAMIC

ALUMIINIUM

TURNIIRID

adidas FX 2.0

adidas AFP Panoramic 

Innovatsiooni, tehnoloogia ja kõrge kvaliteedi
ühendamine tootmisprotsessiga, kus kasutatakse
parimaid materjale, tagab vaatajale täieliku
nähtavuse ja mängijatele piiranguteta mängu.

Klassikaline padeliväljak, mis paistab silma
võrreldamatu stabiilsuse ja         atraktiivse disaini
poolest, jäädes truuks oma päritolule. Pikemas
perspektiivis tagab maksimaalse investeeringu
tasuvuse. Meie bestseller.

Tooge see suurepärane spordiala ükskõik
millisesse maailma kohta, et nautida parimaid
amatöör- ja profiturniire 360º nähtavusega.
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RedSport Pro

adidas Mobile 360º

Esimene alumiiniumist padeliväljak on mõeldud
kõige nõudlikumatele mängijatele. Uue disainiga
adidase padeliväljak, mis on varustatud
kvaliteetsete ja erakordselt vastupidavate
komponentidega, on üks kõige jätkusuutlikumatest
ja vastupidavamatest padeliväljakutest.

adidas /ALUMINUM RF 3.0



Ainus ametlik World Padel Touri murukate, mis
tagab suurema mängukiiruse ja parema palli
põrkumise. Tekstureeritud filament kiud tagavad
katte maksimaalse ruumilise mälu:
kokkusurutud kiud naasevad kiiresti oma
algsesse olekusse.

MATERJALID JA TEHNOLOOGIAD

LED

KLAAS

AFP KATE

ANTI-INJURY VÕRK

LASERIGA LÕIKAMINE
TUULEKAITSE

KORROSIOONIVASTANE VÄRV

Tekstureeritud kiud

Turvalisuse suurendamine

Parem klaasi kaitse

Eksklusiivne LED valgustus

Suurendab vastupidavust

Korrosioonivastane kaitse

Parem tuulekaitse

AFP tekstureeritud monofilament kiud tagavad
suurepärase haarduvuse ja palli stabiilsed
põrkeomadused kogu väljakul. Ei nõua palju
hooldust ja näeb aastaringselt hea välja.

Eksklusiivne asümmeetriline LED 306w valgusti
alumiiniumist korpus, lamedast klaasist hajuti
kaitse, kvaliteetsed reflektorid ja 5-aastane
garantiiga.

Laseriga lõigatud ankurdusplaadid on
projekteeritud sammaste paigaldamiseks
vajalike avadega, mis võimaldavad ka niiskuse
väljapääsu.

10 või 12 mm karastatud klaas, millesse on
süvistatud paigalduseks vajalikud avad.

Vigastustevastane süsteem, mis koosneb
kokkuvolditud võrgust, tagab turvalise
mänguväljaku. See toetab ka palli põrkumist ja
tagab täiendava klaasi kaitse.

High Density Crosslinking (HDC) süsteemil    
 põhinev        tsingita primer epoksüvaigu pulber
tugevdab barjääriefekti ja tagab suurepärase
paindlikkuse, tagades väga head
nakkeomadused.

Vastupidavus maksimaalsele tuulekiirusele
vastavalt Wind Eurocode arvutustele: [Euroopa
Liidu reguleerivad direktiivid 305/2011, 98/34/EÜ,
2004/18/EÜ].
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LED TURNIIRIDE JAOKS
Professionaalne LED kuni 1500 lx Professionaalne sisevalgustussüsteem,

mis tagab hämmastava valguse kvaliteedi. Ei
pimesta mängijaid ja pakub pealtvaatajatele
parima elamuse. LED Tournament Edition on
sobib edukalt ka teleülekannete läbiviimiseks.

MONDO SUPERCOURTS
 XN KATE 

SAFITEX NOTIX PRO KATE

Notix kate on erakordse kulumiskindlusega. Notix
sobib suurepäraselt pikaks ja intensiivseks
kasutamiseks. Lai tiheduse vahemik - 42 000
kuni 63 000 pistet/m2.

Tekstureeritud kiud

Lateksiga kaetud D-tex lõng



MATERJALID JA TEHNOLOOGIAD
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MATRICA
Uuenduslik patenteeritud maatriks Koostöös Hydro Company’ga on loodud valik

pressitud alumiiniumprofiile, mis on mõeldud
spetsiaalselt meie padeliväljakutel
kasutamiseks. See on täiustatud toode
patenteeritud maatriksitega, mis on mõeldud
kasutamiseks padeliväljakutel.TAASTUV ALUMIINIUM

Maksimaalne vastupidavus RESTORE  byHydro   alumiiniumist valmistatud
profiilid ja postid tagavad padeliväljaku
vastupidavuse. Valmistatud 80% taaskasutatud
ja 20% esmasest alumiiniumist. Meie toode on
100% taaskasutatav.

HYDRO
Oleme alumiinium Alumiinium, mida me kasutame, ühendab

kohaliku oskusteabe, ülemaailmse ulatuse ja
Hydro kui täielikult integreeritud rahvusvahelise
ettevõtte, mis on esindatud 40 riigis kõikidel
kontinentidel, võrreldamatu pädevuse teadus-
ja arengutegevuses.

KATAFOREES
Korrosioonikindlus Kataforeesi kasutav värvimine tagab

kauakestvad, kvaliteetsed ja väga
korrosioonikindlad tooted. Tegemist on
automatiseeritud, elektrilaenguid kasutava
värvimisega, mis tagab suurepärase kaitse
enne lõplikku värvimist.



adidas FX 2.0
Klubi uhkus.

adidas AG, Herzogenaurach 

2 mm tsingitud teras.
10 mm karastatud klaas.
Laseriga lõigatud ankurdusplaadid postidele.
Eksklusiivne led 306 w valgusti.
Spetsiaalsed adidas võrgu- ja valgustipostid.
adidase kaubamärk ja autentsussertifikaat. 
Mondo Supercourt XN või AFP Turf kate.

Materjalid ja tehnoloogiad
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Materjalid ja tehnoloogiad

Hub 4.0, Rovato 
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2 mm tsingitud teras. 
12 mm karastatud klaas.
Laseriga lõigatud ankurdusplaadid postidele.
Eksklusiivne led 306 w valgusti.
adidase spetsiaalsed võrgu- ja C-kujulised
valgustipostid.
adidase kaubamärk ja autentsussertifikaat. 
Mondo Supercourt XN või AFP Turf kate.

adidas AFP Panoramic
Klassi parim.



Materjalid ja tehnoloogiad

Tenniseväljakute maailmanäitus, Brüssel
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2 mm tsingitud teras. 
12 mm karastatud klaas.
Mobiilsed tugiplaadid paksusega 8 mm. Led 306 w
valgusti.
Panoraamvaade mitte ainult küljelt, vaid ka väljaku
otstest.
Puudub ankurdus maapinnale.
Mondo Supercourt XN või AFP Turf kate.

adidas MOBILE 360º
Parim 360º turniir .



Materjalid ja tehnoloogiad

Clubhuis TC, Heusden Zolder
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2 mm tsingitud teras.
10 mm karastatud klaas.
Laseriga lõigatud ankurdusplaadid postidele. 
Led 4×306w valgusti.
Mondo Supercourt XN, AFP Turf või Safitex Notix PRO
kate.

RedSport  PRO
Üks populaarsemaid.



Adidase esimene alumiiniumist padeliväljak, mis on mõeldud kõige nõudlikumatele
mängijatele. 
Sportlikkuse ja vastupidavuse (lihtsuse) täiusliku kombinatsioonina meenutab see
algset FX 2.0 mudelit, kuid samal ajal astub see tänu oma hämmastavale
esteetikale sammu edasi tulevikku.
See uue disainiga adidas padeliväljak, mis on varustatud kõigi kõrgekvaliteediliste
komponentidega, tagadessuurepärase vastupidavusega, kuulub meie kataloogi
kõige jätkusuutlikumate ja vastupidavamate padeliväljakute hulka..

11

Materjalid ja tehnoloogiad

adidas  ALUMINUM RF 3.0
Klassi parim.



Each installed padel court 
means a won match.
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01 / adidas aluminum RF 3.0/ 
Uus Adidase alumiiniumist padeliväljak.

02 / Nurga tugevdus / 

03 / Valgustipost / 

04 / Võrgupost/ 
Spetsiaalse Adidase võrgu ja plaadiga.



Nick Club Padel, Barcelona 

Iga paigaldatud padeliväljak on meie
jaoks otsekui võidetud võistlus.



 
Teie unistuste elluviimine on

meie jaoks meeldiv väljakutse.  
 

Pidagem nõu:
+37068654495
darius@grip.lt

grip.lt
 

tel:+37068654495
mailto:darius@grip.lt

