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Inovatyvūs padelio kortų sprendimai 
 
Norite turėti padelio kortus? Mes padėsime rasti geriausią šiuolaikišką ir praktišką
sprendimą ne tik privačiam kortui, bet ir padelio klubui ar visai arenai.
Profesionali „Grip“ komanda padės suplanuoti, suprojektuoti, parengti techninius
padelio kortų brėžinius, o taip pat pasirūpins statybiniais darbais bei patars kortų
priežiūros klausimais. Mūsų įrengtiems padelio kortams suteikiama mažiausiai
penkerių metų garantija.

Kodėl verta rinktis „Grip“ paslaugas?

Patyrusi „Grip“ komanda pastatė ir/ar įrengė jau virš 100 padelio kortų Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Galime pasiūlyti ne tik aukščiausios kokybės
padelio kortų modelių pasirinkimą, bet ir statybos ir įrengimo paslaugas nuo A iki Z.
Padelio aikštelės įrengimas yra sudėtingas procesas, todėl verta kreiptis tik į
patyrusius meistrus. Aikštelės įrengimo procesai apima daug statybos etapų,
kuriems reikalinga patirtis ir geras išmanymas. Kiekvienas projektas yra unikalus,
todėl svarbu atsižvelgti būsimo pastato konfigūraciją, patalpų aukštį. Jeigu
planuojami kortai lauke, reikia įvertinti vietinį kraštovaizdį ir daugelį kitų veiksnių, kad
Jūs galėtumėte mėgautis savo kortais be papildomų rūpesčių. Mūsų patyrusi
komanda pasirūpins, jog visi darbai ir sprendimai būtų įvykdyti nepriekaištingai, su
ilgalaike garantija. Esame išskirtiniai „adidas padel“ atstovai Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje.

Kodėl verta rinktis „adidas padel“?

Padelis šiandien yra viena greičiausiai augančių sporto šakų pasaulyje. Nenuostabu,
kad ir padelio konstrukcijų gamintojų rinkoje yra didžiulė pasiūla. Vien Ispanijoje yra
mažiausiai 120 padelio kortų gamintojų. Ieškodama partnerių „Grip“ komanda
aplankė bene visus didžiausius padelio kortų gamintojus Europoje. Vertinome
gamybos būdus, taikomas technologijas, pakavimo ir logistinius sprendimus. „AFP
Courts“ gamykla ir „adidas padel“ prekės ženklas pasiūlė patraukliausią padel kortų
asortimentą, geriausius sprendimus, kurių ieškojome Baltijos šalių rinkai. Šios
gamyklos prioritetas – taikant inovacijas užtikrinti geriausią žaidėjo bei korto
savininko patirtį. „adidas padel“ kortai atliepia aukščiausius sportininkų bei kortų
savininkų lūkesčius.

Nuspręskite ko norite, o mes
paversime tai realybe.



KLASIKINIS

PANORAMIMIS

ALIUMININIS

TURNYRINIS

adidas FX 2.0

adidas AFP Panoramic 

Panoraminis kortas sukurtas galvojant ne tik apie
žaidėjus, bet ir apie žiūrovus. Kuriant panoraminį
kortą naudojamos pačios naujausios technologijos ir
aukščiausios kokybės medžiagos. 
Aikštelės stiklo plokštės atskirtos tik kampiniais
stulpais, todėl žiūrovai mėgausis žaidimu be trikdžių,
o žaidėjai įvertins vientisą stiklo sienos paviršių.
Sporto klubai dažniausiai panoraminę aikštelę įkuria
pačiame centre. Tai turnyrams, parodiniams
pasirodymams pritaikytas kortas.

Klasikinis padelio kortas, pasižymintys
neprilygstamu stabilumu bei patraukliu dizainu. Ši
padelio aikštelė suteikia maksimalią investicijų
grąžą ilgalaikėje perspektyvoje. Jei Jums
reikalingas lauko kortas ar numatomoje korto
vietoje pučia stiprūs vėjai - galime paruošti
sustiprintą konstrukciją su papildomu antikoroziniu
apdorojimu. Tai sustiprins kortų struktūrą ir  bei
prailgins garantinį laikotarpį.

Mėgaukitės turnyru iš bet kurios vietos! Varžybinį
padelio kortą mes vadiname inžinerijos stebuklu.
Aikštelės konstrukcija sukurta ant perimetro
plokščių sistemos. „AFP Courts“ patentuota
plūduriuojanti sija leidžia atsisakyti kampinių
stulpų. Nelieka jokių optinių kliūčių tarp žiūrovų ir
žaidėjų. Telieka mėgautis geriausiais profesionalų ir
mėgėjų turnyrais 360º kampu.
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RedSport Pro

adidas Mobile 360º

Šis aliumininis padelio kortas sukurtas patiems
reikliausiems žaidėjams. Išskirtinės medžiagos ir
technologijos leidžia mėgautis kortu ypatingai ilgai
ir tvariai.

adidas /ALUMINUM RF 3.0



Vienintelė oficiali "World Padel Tour" danga,
garantuojanti didesnį žaidimo greitį ir geresnį
kamuoliuko atšokimą. Spyruoklės formos
pluoštas greičiau grįžta į savo pradinę būseną ir
padeda palaikyti dangos pirmines
charakteristikas.

MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS

LED

STIKLAS

AFP DANGA

ANTI-INJURY SISTEMA

LAZERINIS PJOVIMAS
APSAUGA NUO VĖJO

ANTIKOROZINIAI DAŽAI

Tekstūrinis pluoštas

Tinklo apsauga

Daugiau apsaugos

Išskirtinis LED apšvietimas

Suteikia ilgaamžiškumo

Papildoma apsauga

Didesnė apsauga

AFP tekstūruotas monofilamentas užtikrina
puikų sukibimą ir stabilias kamuoliuko atšokimo
charakteristikas visoje aikštelėje. Nereikalauja
daug priežiūros ir puikiai atrodo ištisus metus.

Išskirtinis asimetrinis LED 306w apšvietimas, su
aliuminio korpusu, plokščia stiklo difuzoriaus
apsauga, aukštos kokybės atšvaitais ir 5 metų
garantija.

Stulpų atraminėse plokštėse numatytos
specialios angos pasišalinti drėgmei – tai
prailgina korto patvarumą ir suteikia
ilgaamžiškumo.

10 arba 12 mm grūdintas stiklas su įleidžiamomis
tvirtinimo angomis montavimui.

Speciali tinklo apsauga, sauganti žaidėjus nuo
nelaimingų atsitikimų sportuojant. Taip pat šis
tvoros tinklo technologinis sprendimas sukuria
papildomą stiklo apsaugą. 

Grunto miltelinė epoksidinė derva be cinko,
pagrįsta HDC sistema, kuri sustiprina barjerinį
efektą ir suteikia puikų lankstumą bei užtikrina
labai geras sukibimo savybes.

Atsparumas maksimaliam vėjo greičiui pagal
"Wind Eurocode" skaičiavimus: [Europos
sąjungos reguliuojamos direktyvos 305/2011,
98/34/EC,  2004/18/EC].
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LED TURNYRAMS
Profesionalus LED iki 1500 lx  Profesionali vidaus kortų apšvietimo sistema,

užtikrinanti nuostabią apšvietimo kokybę.
Neakina žaidėjų ir suteikia geriausia patirtį
žiūrovams. LED Turnyrams taip pat skirtas
sėkmingoms televizijos transliacijoms.

MONDO SUPERCOURTS 
XN DANGA

SAFITEX NOTIX PRO DANGA

Notix danga pasižymi puikiu atsparumu
nusidėvėjimui. Ši danga puikiai tinka ilgam ir
intensyviam naudojimui. Siūlų tankio diapazonas
- nuo 42 000 iki 63 000 dygsnių/m2.

Tekstūrinis pluoštas

D-tex šereliai padengti lateksu



MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS
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MATRICA
Inovatyvi, patentuota matrica Bendradarbiaujant su "Hydro Company"

sukurtas ekstruzinio aliuminio profilių
asortimentas, skirtas tik mūsų padelio
aikštelėms. Tai pažangus gaminys su
patentuotomis matricomis.

ATSINAUJINANTIS ALIUMINIS
Maksimalus ilgaamžiškumas Profiliai ir stulpai pagaminti iš "Restore by Hydro"

aliuminio garantuoja padelio aikštelės
patvarumą.
Pagaminta iš 80% perdirbto ir 20% pirminio
aliuminio. Konstrukcijose panaudotas aliuminis
yra 100%  perdirbamas.

HYDRO
Aliuminis Tvirtas, lengvas, ilgaamžis ir tvarus gaminys iš

lyderiaujančios, 40 pasaulio šalių veikiančios
"Hydro" gamyklos.

KATAFOREZĖ
Atsparumas korozijai Dažymo procesas naudojant kataforezės

metodą suteikia ilgalaikius, aukštos kokybės
rezultatus, pasižyminčius dideliu atsparumu
korozijai. Tai automatizuota dažymo sistema,
užtikrinanti puikią apsaugą prieš galutinį
dažymą.



adidas FX 2.0
Klubo pažiba.

adidas AG, Hercogenaurachas

2 mm cinkuotas plienas.
10mm grūdintas stiklas.
Lazeriu pjaustytos tvirtinimo plokštės stulpams.
Išskirtinis led 306 w sprendimas.
Specialūs adidas tinklo stovai ir išskirtinės
apšvietimo atramos.
„adidas“ ženklinimas ir autentiškumo sertifikatas.
„Mondo Supercourt XN“ arba „AFP Turf“ danga.

Medžiagos ir technologijos
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Medžiagos ir technologijos

Hub 4.0, Rovato 
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2 mm cinkuotas plienas.
12 mm grūdintas stiklas.
Lazeriu pjaustytos tvirtinimo plokštės stulpams.
Išskirtinis led 306 w sprendimas.
Specialūs adidas tinklo stovai ir išskirtinės C formos
apšvietimo atramos.
„adidas“ ženklinimas ir autentiškumo sertifikatas.
„Mondo Supercourt XN“ arba „AFP Turf“ danga.

adidas AFP Panoramic
Geriausias savo klasėje.



Medžiagos ir technologijos

Pasaulinė padelio paroda, Briuselis
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2 mm cinkuotas plienas.
12 mm grūdintas stiklas.
Mobilios atraminės 8 mm storio plokštės.
Led 306w sprendimas.
Panoraminis vaizdas ne tik iš šono, bet ir iš korto galų.
Nėra antžeminio tvirtinimo.
„Mondo Supercourt XN“ arba „AFP Turf“ danga.

adidas MOBILE 360º
Geriausias turnyrams 360º kampu.



Medžiagos ir technologijos

Clubhuis TC Heusden, Zolderis
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2 mm cinkuotas plienas.
10mm grūdintas stiklas.
Lazeriu pjaustytos tvirtinimo plokštės stulpams.
Led 4×306 w sprenimas
„Mondo Supercourt XN“ , „AFP Turf“ arba "Safitex
Notix PRO" danga.

RedSport  PRO
Vienas populiariausių padelio kortų.



Pirmoji iš aliuminio pagaminta adidas padelio aikštelė skirta tik išrankiausiems
žaidėjams. Kortas primena originalų FX 2.0 modelį, tuo pat metu, dėl savo estetikos
ir ilgaamžiškumo tai ateities konstrukcija.
Naujasis padelio aikštyno dizainas aprūpintas visais aukščiausios kokybės
komponentais ir technologiniais sprendimais. Sukurtas galvojant apie tvarumą.
Tai aukščiausios kokybės padelio kortai mūsų kataloge.
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Medžiagos ir technologijos

adidas  ALUMINUM RF 3.0
Geriausias savo klasėje.



Each installed padel court 
means a won match.
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01 / adidas aluminum RF 3.0/ 
naujas aliumininis padelio kortas.

02 / Šoninė atrama / 

03 / Apšvietimo atrama / 

04 / Tinklo stovas / 
su specialiu adidas tinklu.



Nick Club Padel, Barselona 

Kiekvienas įrengtas padelio kortas
mums it laimėtos varžybos.



 
Jūsų svajones paversti realybe

mums malonus iššūkis. 
Pasitarkime:

+37068654495
darius@grip.lt

grip.lt
 

tel:+37068654495
mailto:darius@grip.lt

