
  

 

Presentation JuBo Padel 
 
 
 
 
Padelbanor 
 

Sedan 1998 tillverkar JuBo Tennis SL, baserat i Alicante i södra Sverige, padelbanor av högsta kvalitet in i 
varje beståndsdel. JuBo Padel väljer insiktsfullt bästa material för konstruktion (varmgalvaniserad karbon 
metall som standard) och tillsammans med högsta kvalitet på kringutrustning såsom underlag, belysning, glas, 
skapas padelbanor med lång livslängd, låga drifts-och underhållskostnader. 
 

Genom att erbjuda marknadens mest kompletta utbud av tillval så kan kunden in i minsta detalj skräddarsy sin 
padelbana sett till färg, form och funktion. 
 

Med ett brett kontaktnät, en stor passion för padel och med en tålmodig lyhördhet om sina kunders önskemål 
så leder JuBo Padel utvecklingen av padelbanor framåt. 
 

Samtliga modeller följer de riktlinjer som tagits fram av Internationella Padelförbundet (FIP) och tillverkas 
omsorgsfullt för hand av kunnig och erfarenhet personal i den egna fabriken utanför Alicante. 
 
 

Modeller 
 

Padelbanor finns i en normalstorlek som är 20,8x10,8 meter (innermåtten 20x10 meter) och som är vanligast 
förekommande och det som man anser vara en padelbana. På en padelbana är man fyra spelare. Det finns 
även en singelbana, för två spelare, som har måtten 20,8x6,8 meter och som är att betrakta som teknikbana 
samt bana för barn, junior, ungdom. JuBo Padel erbjuder följande modeller: 
 

• Vision som är standardbana av allra högsta kvalitet. Mycket gediget byggt med mycket stål/ 
konstruktion som skapar stabilitet och hållbarhet. Att det är kvalitet vittnar konstruktionens höga vikt 
om och som inte är att jämföra med konstruktioner med mindre stål och svagare konstruktion. 

• Panoramic där stolparna på kortsidorna är ersatta av en stabil ovan-och underram och som 
tillsammans med 12mm glas skapar stabilitet. Panoramic anses av många våra den mest gedigna och 
stabila panorama-banan på marknaden. 

• Forte som är en förstärkt Vision-modell som har några år på nacken, men som gärna används för 
utomhusbruk för att stå emot väder och vind. Stolparna är förstärkta.  

• Portabla banor som inte bultas fast i marken utan är självbärande. Det finns tre olika versioner av 
portabla banor. För Inomhusbruk, Utomhusbruk samt Panorama för proffsspel/uppvisningar. 

• Single som bygger på Vision-konstruktionen med där två sektioner på kortsidorna tagits bort och bildar 
måtten för en singelbana. 

 
 

Underlag 
 

JuBo Padel samarbetar med Mondo Flooring, som är att anses som ledande inom underlag för padelbanor 
och har bla MondoTurf STX Supercourt som används på World Padel Tour. Underlaget går att få i olika färger 
(vissa färger mot tillägg). Vilket underlag som passar just ditt projekt är något som vi gärna hjälper dig komma 
fram till. Det finns ett antal variabler att ta hänsyn till såsom slitage, underhåll etc. 
 
 

Belysning 
 

JuBo Padel erbjuder senaste LED-tekniken för att få fram de egenskaper som du 
värdesätter. Prisvärdhet, luxvärden (belysningens styrka på spelfältet), livslängd, 
elförbrukning, ljusets temperatur (färg) och hur ser befintliga elinstallationer ut. Detta 
är några av de variabler att ta hänsyn till. JuBo Padel hjälper dig att välja rätt belysning 
för rätt ändamål. 
 
 

Glas 
 

JuBo Padel använder högkvalitativt härdat glas (”temperered glass”) av högsta 
kvalitet och enligt EU-standarden EN 12150-1, vilket också utgör ett krav från 
Internationella Padelförbundet.  
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Direkt från Spanien utan mellanhänder 
 

• Den strategi som JuBo använder sig utav är att hålla kostnaderna i varje led nere, till förmån för ett 
lågt pris för slutkunden.  

• Kostnadsmedvetenheten genomsyrar hela företag med allt ifrån lokalkostnader (de tre fastigheter som 
utgör kontor, lager och verkstad ägs av familjen), organisation till marknadsföringskostnader, 
sponsring etc. 

• Genom att hoppa över generalagenturledet så uppnås ganska så kraftiga kostnadsbesparingar. Detta 
tillsammans med att installation sker med spansk personal (dessutom till kundens självkostnadspris) 
gör att marginalerna i alla led är låga. 

• För att skapa en långsiktig närvaro på den skandinaviska marknaden så har JuBo Padel valt att dessa 
kostnadsbesparingar och 0-marginal-strategi för installation och transport, skall komma kunden till 
godo i form av ett lägre pris. 

• För att ytterligare förstärka JuBo Padels position som marknadsledande bland tillverkare som säljer 
direkt från fabrik så får kunden svensk projektledning och bra, snabb service/support på plats i Sverige. 

• För att snabbt kunna serva kunder har JuBo Padel en padel-van (skåpbil) fullastad med utrustning för 
installation och service. JuBo Padel kan även att erbjuda svensk servicepersonal som kan snabbt vara 
på plats (och som kan utföra våra garantiåtgärder om dessa är akuta). 

 
 

 Utbud & kvalitet 
 

• JuBo Padel erbjuder padelbanor av hög standard, med välkända varumärke som Mondo, glas av god 
kvalitet enligt EU-standard, en robust, gedigen konstruktion som är av varmgalvaniserad karbon stål 
(inte att förväxla med det avsevärt billigare ”black metal” dvs obehandlat stål). 

• JuBo Padel erbjuder rätt, slimmade priser utan ”överflödigt fett”. 

• JuBo Padel har 4 års garanti på konstruktion, producentgaranti på LED-belysning och underlag.  

• JuBo Padel erbjuder installation till självkostnadspris (dvs utan förtjänst från JuBos sida). 

• JuBo Padel kan erbjuda transport till lägsta möjliga pris (dvs utan förtjänst från JuBos sida). 

• JuBo Padel kan erbjuda säkra leverans-och installationstider, vilket innebär leveranser och installation 
helt enligt kundens önskemål och dealines. 

• JuBo Padel erbjuder en full transparens i sitt sätt jobba, och kan förse kunden med bilder från 
tillverkningen, efter industrilackeringen, vid lastning etc. 

• JuBo Padel erbjuder utförlig information om hur leverans och installation går till.  

• För varje transport upprättas en ”Unloading Manual” för att vara tydlig med hur avlastning bör ske när 
varorna anländer till kunden. 

• JuBo Padel kan erbjuda service & underhåll. Och i samband med detta även förlängd garanti. 

• JuBo Padel erbjuder snabb support vid driftsavbrott som beror på ett fel som faller inom ramen för 
garantin. 

 
 

    Betalningsvillkor 
 

• Viktigt att poängtera är att betalningsvillkoren som vi erbjuder och som utmynnat 
i den prisbild vi erbjuder är 50% vid order och 50% innan transporten lämnar vårt 
lager. 

• Andra betalningsvillkor kan diskuteras (kreditförsäkring, leasing etc), dock med 
en förändrad prisbild. 

 

JuBo Padel motiverar denna strikthet med att vi inte, i vår priskalkyl, lagt in kostnader 
för kredithantering, kundrisker/förluster, påminnelser, kravprocess etc. 

 


