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Dzimuši, lai
uzvarētu 
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IInovatīvi padel tenisa kortu risinājumi

Vēlaties, lai Jums ir padel tenisa korti? Mēs palīdzēsim atrast vislabāko,
mūsdienīgāko un praktiskāko risinājumu ne tikai privātam kortam, bet arī padel
tenisa klubam vai visai arēnai. Profesionāla “Grip“ komanda palīdzēs saplānot,
saprojektēt, sagatavot tehniskos padel tenisa kortu rasējumus, kā arī parūpēsies par
celtniecības darbiem un sniegs padomus kortu uzturēšanas jautājumos. Mūsu
ierīkotajiem padel tenisa kortiem tiek sniegta vismaz piecu gadu garantija.
 
Kādēļ ir vērts izvēlēties “Grip” pakalpojumus? 

Pieredzējusi “Grip“ komanda ir uzcēlusi un/vai ierīkojusi jau vairāk nekā 100 padel
tenisa kortus Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Varam piedāvāt ne tikai
augstākās kvalitātes padel tenisa kortu modeļu izvēli, bet arī celtniecības un
ierīkošanas pakalpojumus no A līdz Z. Padel tenisa korta ierīkošana ir sarežģīts
process, tādēļ ir vērts vērsties tikai pie pieredzējušiem meistariem. Korta ierīkošanas
procesi iekļauj ļoti daudzus celtniecības posmus, kam nepieciešama pieredze un
labas zināšanas. Ikviens projekts ir unikāls, tādēļ ir svarīgi ņemt vērā topošās ēkas
konfigurāciju un ēku augstumu. Ja tiek plānoti āra korti, nepieciešams izvērtēt vietējo
dabas ainavu un daudzus citus faktorus, lai Jūs varētu izbaudīt savus kortus bez
papildus raizēm. Mūsu pieredzējusi komanda parūpēsies, lai visi darbi un risinājumi
būtu izpildīti nevainojami, ar ilglaicīgu garantiju. Esam ekskluzīvi “adidas padel”
pārstāvji Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. 

Kādēļ ir vērts izvēlēties “adidas padel”? 

Padel teniss šodien ir viens no visātrāk augošajiem sporta veidiem pasaulē. Nav
jābrīnās, ka arī starp Padel tenisa konstrukciju ražotājiem tirgū ir diezgan liela izvēle.
Spānijā vien ir vismaz 120 padel tenisa kortu ražotāji. Meklējot partnerus, “Grip”
komanda apmeklēja gandrīz visus lielākos Padel tenisa kortu ražotājus Eiropā. Mēs
novērtējam ražošanas veidus, piemērojamas tehnoloģijas, iepakojumus un
loģistikas risinājumus. “AFP Courts” rūpnīca un “adidas padel” zīmols piedāvāja
vispievilcīgāko Padel tenisa kortu sortimentu, vislabākos risinājumus, kādus
meklējām Baltijas valstu tirgum. Šīs rūpnīcas priekšrocība – piemērojot inovācijas,
vislabākās spēlētāja un korta īpašnieka pieredzes nodrošināšana. “Adidas padel”
korti atbilst augstākajām sportistu un kortu īpašnieku prasībām. 

Izlemiet, ko vēlaties, 
savukārt mēs to pārveidosim par realitāti. 

 



KLASISKAIS

PANORĀMAS

ALUMĪNIJA

TURNĪRA

adidas FX 2.0

adidas AFP Panoramic 

Panorāmas korts radīts, domājot ne tikai par
spēlētajiem, bet arī par skatītājiem. Veidojot
panorāmas kortu, tiek izmantotas visjaunākās
tehnoloģijas un augstākās kvalitātes materiāli.
Korta stikla plāksnes nošķirtas tikai ar stūra stieņiem,
tādēļ skatītāji varēs izbaudīt spēli bez traucējumiem,
savukārt spēlētāji novērtēs viengabalainu stikla
sienas virspusi.
Sporta klubi panorāmas kortu galvenokārt izveido
pašā centrā. Tas ir turnīriem, demonstratīvajām
spēlēm piemērots korts.

Klasiskajam padel tenisa kortam piemīt
nesalīdzinoša stabilitāte un pievilcīgs dizains. Šis
padel tenisa korts nodrošina maksimālu investīciju
atgriešanu ilgtermiņā. Ja Jums nepieciešams āra
korts vai paredzētajā korta vietā pūš spēcīgs vējš –
varam sagatavot nostiprinošu konstrukciju ar
papildus pret-korozijas apstrādi. Tas nostiprinās
kortu struktūru kā arī pagarinās garantijas laika
posmu.

Izbaudiet turnīru no jebkuras vietas! Sacensību
padel tenisa kortu mēs saucam par inženierijas
brīnumu. Korta konstrukcija ir izveidota uz
perimetra plākšņu sistēmas. “AFP Courts” patentēta
peldoša sija ļauj atteikties no stūra stabiem.
Neeksistē nekādu optisko šķēršļu starp skatītājiem
un spēlētājiem. Atliek tikai izbaudīt vislabākos
profesionālu un cienītāju turnīrus 360º leņķī.
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RedSport Pro

adidas Mobile 360º

Šis alumīnija padel tenisa korts piemērots tādiem
spēlētājiem, kuriem ir visstingrākās prasības.
Ekskluzīvi materiāli un tehnoloģijas ļauj izbaudīt
kortu sevišķi ilgi un ilgtspējīgi. 

adidas /ALUMINUM RF 3.0



Vienīgais oficiālais “Word Padel Tour”
pārklājums, kurš garantē lielāku spēles ātrumu
un labāku bumbiņas atsišanos. Atsperes formas
šķiedrvielas ātrāk atgriežas savā sākotnējā
stāvoklī un palīdz uzturēt pārklājuma primārās
īpašības.

MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS 

LED

STIKLS

AFP PĀRKLĀJUMS

ANTI-INJURY SISTĒMA

LĀZERA GRIEŠANA
AIZSARDZĪBA NO VĒJA

PRETKOROZIJAS KRĀSAS 

Tekstūras šķiedrvielas

Tīkla aizsardzība

Lielāka aizsardzība

Ekskluzīvs apgaismojums

Nodrošina ilgmūžību 

Papildus aizsardzība

Lielāka aizsardzība

AFP tekstūras monofilaments nodrošina
lieliskas saķeres īpašības un stabilu bumbiņas
atsitiena raksturojumu visā kortā. Nav
nepieciešama liela uzraudzība un izskatās
lieliski visu gadu.

Ekskluzīvs asimetrisks LED 306w apgaismojums,
ar alumīnija korpusu, plakanu stikla difuzora
aizsardzību, augstas kvalitātes atstarotājiem
un 5 gadu garantiju.

Stabu balsta plāksnēs ir paredzētas speciālas
atveres mitruma novēršanai – tas pagarina
korta izturīgumu un nodrošina ilgmūžību.

10 vai 12 mm rūdītais stikls ar iemontējamām
nostiprināšanas atverēm montēšanai.

Īpaša tīkla aizsardzība, aizsargājot spēlētājus no
nelaimes atgadījumiem sportojot. Tāpat šis
sētas tīkla tehnoloģiskais risinājums izveido
papildus stikla aizsardzību.

Grunts pulverveida epoksīda sveķi bez cinka, kas
balstās uz HDC sistēmu, kura nostiprina barjeras
efektu un piešķir lielisku elastīgumu, kā arī
nodrošina ļoti labas saķeres īpašības.

Izturība pret maksimālu vēja ātrumu, vadoties
pēc “Wind Eurocode” aprēķiniem: [Eiropas
Savienības regulējamas direktīvas 305/2011,
98/34/EC, 2004/18/EC].
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LED TURNĪRIEM
Profesionāls LED līdz 1500 lx Profesionāla iekšējā kortu apgaismošanas

sistēma, kura nodrošina lielisku
apgaismojuma kvalitāti. Neapžilbina
spēlētājus un nodrošina vislabāko pieredzi
skatītājiem. LED turnīri tāpat paredzēti
veiksmīgām televīzijas translācijām.

MONDO SUPERCOURTS 
XN DANGA

SAFITEX NOTIX PRO 
PĀRKLĀJUMS

Notix pārklājumam piemīt lieliska izturība pret
nolietošanos. Šis pārklājums lieliski piemērots
ilgstošai un intensīvai lietošanai. Sariņu blīvuma
diapazons – no 42 000 līdz 63 000 dūrieni/m2.

Tekstūras šķiedrvielas

Ar lateksu pārklāti D-tex sariņi



MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS
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MATRICA
Inovatīva, patentēta matrica Sadarbojoties ar “Hydro Company”, izveidots

ekstrūza veida profilu sortiments, kas paredzēts
tikai mūsu padel tenisa kortiem. Tas ir
pilnveidots izstrādājums ar patentētām
matricām.

ATJAUNOJAMS ALUMĪNIJS
Maksimāla ilgmūžība Profili un stabi ir izgatavoti no “Restore by Hydro”

alumīnija, kas garantē padel tenisa korta
izturību.
Izgatavots no 80% pārstrādāta un 20% primārā
alumīnija. Konstrukcijās izmantojamais alumīnijs
ir 100% pārstrādāts.

HYDRO
Alumīnijs Izturīgs, viegls, ilgstošs un izturīgs izstrādājums

no vadošās “Hydro” rūpnīcas, kura darbojas 40
pasaules valstīs.

KATAFORĒZE
Izturīgums pret koroziju Krāsošanas process, izmantojot kataforēzes

metodi nodrošina ilgstošus, augstas kvalitātes
rezultātus, kam piemīt liela izturība pret koroziju.
Tā ir automatizēta krāsošanas sistēma, kura
nodrošina lielisku aizsardzību pirms galējās
krāsošanas.



adidas FX 2.0
Kluba lepnums.

adidas AG, Hercogenauraha

2mm cinkots tērauds.
10 mm rūdītais stikls.
Ar lāzeri izgrieztas nostiprinošās plāksnes stabiem.
Ekskluzīvs led 306w risinājums.
Speciāli adidas tīkla statīvi un ekskluzīvi
apgaismojuma balsti.
“adidas” zīme un autentiskuma sertifikāts.
“Mondo Supercourt XN” vai “AFP Tuft” pārklājums.

Materiāli un tehnoloģijas
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Materiāli un tehnoloģijas

Hub 4.0, Rovato 
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2mm cinkots tērauds.
12 mm rūdītais stikls.
Ar lāzeri izgrieztas nostiprinošās plāksnes stabiem.
Ekskluzīvs led 306w risinājums.
Speciāli adidas tīkla statīvi un ekskluzīvas C formas
apgaismojuma balsti.
“adidas” zīme un autentiskuma sertifikāts.
“Mondo Supercourt XN” vai “AFP Tuft” pārklājums.

adidas AFP Panoramic
Vislabākais savā klasē.



Materiāli un tehnoloģijas

Pasaules Padel tenisa izstāde, Brisele
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2mm cinkots tērauds.
12 mm rūdītais stikls.
Mobilas, 8 mm biezas atbalsta plāksnes.
Led 306w risinājums.
Panorāmas skats ne tikai no sāniem, bet arī no
korta galiem.
Nav virszemes stiprinājuma.
“Mondo Supercourt XN” vai “AFP Tuft” pārklājums.

adidas MOBILE 360º
Vislabākais turnīriem 360º leņķī.



Materiāli un tehnoloģijas

Clubhuis TC, Heusden Zoldera
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2mm cinkots tērauds.
10 mm rūdītais stikls.
Ar lāzeri izgrieztas stiprinošās plāksnes stabiem.
Led 4x306w risinājums.
“Mondo Supercourt XN”, “AFP Tuft” vai “Safitex Notix
PRO” pārklājums.

RedSport  PRO
Viens no populārākajiem padel
tenisa kortiem.



Pirmais no alumīnija izgatavotais adidas padel tenisa korts, kas paredzēts
spēlētājiem ar visaugstākajām prasībām. Korts atgādina oriģinālu FX 2.0 modeli,
tajā pašā laikā, pateicoties savai estētikai un ilgmūžībai, tā ir nākotnes konstrukcija.
Jaunais padel tenisa kortu dizains ir veidots ar visiem augstākās kvalitātes
komponentiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Izgatavots, domājot par
izturīgumu. Tie ir augstākās kvalitātes padel tenisa korti mūsu katalogā.
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Materiāli un tehnoloģijas

adidas  ALUMINUM RF 3.0
Vislabākais savā klasē.



Each installed padel court 
means a won match.
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01 / adidas aluminum RF 3.0/ 
jauns alumīnija padel tenisa korts.

02 / Sāna atbalsts  / 

03 / Apgaismojuma balsts  / 

04 / Tīkla statīvs  / 
ar speciālu adidas tīklu



Nick Club Padel, Barselona 

Ikviens ierīkots padel tenisa korts
mums ir kā uzvarētas sacensības.

 



 
Mēs mīlam Jūsu ideju

pārveidošanas realitātē
izaicinājumu. Sazinieties ar mums. 

 
Aicinām sazināties:

+37068654495
darius@grip.lt

grip.lt
 

tel:+37068654495
mailto:darius@grip.lt

