
Konstruktion 
Valfritt RAL-nummer 
Industrilackerad enligt 9-fas-modellen. 
Varmgalvaniserad karbon-metall. 
80x80x2 mm stolpar. 
Bakre sektioner (kortsidor) 120x60x3mm. 
Nätsektioner 48x48x4mm . 
Ram för nätsektioner med måtten 40x40x2mm. 
Förberett för USB-laddare i stolpe. 
Ingång 1000mm enl. WPT-standard/hcp-anpassning. 

Glas 
12 mm Tempered Glas med polerade kanter. 
1995x2995mm & 1995x1995mm glassektioner 
Förborrade hål för infästning i konstruktion. 
Släpps 15 mm i nederkanterna från underlag. 
EU-standard EN 12150-1 
 

Underlag 
Mondo STX, 12 mm. 
Grön färg (standard), vita linjer. 
15 kg sand (rundkantad silicatsand) per kvm. 
 

Belysning 
8 st LED 150W 14.250lm, 6.500K, 50.000 tim, god-
känd belysning FIP (Internationella Padelförbundet). 
Belysningsstolpar 6 meter höga 80x80x4mm. 
 

Nät 
Förstärkta nätstolpar samma färg som konstruktion. 
3 mm nylonnät av tävlingsstandard (40x40mm hål). 
Vit tålig polyester-överkant på nätet. 
6mm inplastad vajer. 
Justeringsbart. 

Tillägg 
Mot tillägg kan följande tillval göras bla: 
Vision - Standardbana (för både inne och ute) 
Forte - Förstärkt bana (för utomhusbruk)  
Single - För 2 spelare (6x20 meter). 
Zinkbehandling av konstruktion (utomhus). 
Låsbara skjutdörrar för öppning/ingång. 
S-formade belysningsstolpar. 
V-formade belysningsstolpar. 
Integrerade ”Score-balls” (röd/vita kulor). 
MScore, med reklamplats. 
Integrerade bänkar i samma färg som konstruktion. 
Hängare/Papperskort i samma färg som konstruktion. 
Digital scoreboard av senaste tekniken. 
Namn på nät, nätkant och hörnstolpar. 
Mondo STX Supercourt (WorldPadelTour). 
Annan färg (tex blå, röd, rosa etc) på underlag. 
Färgad sand. 
LED 150W, 19.500lm, 5.000K, 100.000 tim. 
LED 200W, 26.000lm, 5.000K, 100.000 tim.  
Skyddsnät för bollar. 
Höj-och sänkbart nät (padel/volleyboll). 
Skyddsnät runt hela banan (utomhusbruk). 
Skydd för stolpar runt ingång samt nätstolpe. 
Valfri tjocklek på glas. 
Extra glas. 
World Padel Tour Standard på glas. 
 

Skräddarsydda lösningar 
Vi skräddarsyr alltid efter kundens önskemål och läm-
nar vårt bästa pris direkt. 
 

Frågor? Beställning? 
Kontakta Patrik Arlesäter, mobil +46      

(0)704-123458, patrik@jubo-padel.se 

eller besök oss på www.jubo-padel.se 

Bredd: 10/10,6 m 
(inv/utv mått)  Längd: 20/20,6 m 

(inv/utv mått)  

Höjd 
4 m 

Höjd 
3 m 

Stolpe Belysning 
6m hög 

Öppning: 
1,0x2,2m 

Översikt  
Panoramic 


