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ITALIAN PADEL

ITALIAN PADEL

ITALIAN PADELin historia ulottuu vuoteen 2016. Tuotemerkin 
taustalla on pohjoisitalialainen Forgiafer Srl, joka on maan 
merkittävin standardoitujen metalliporttien ja -aitojen valmistaja. 
Nähtyään padelin potentiaalin tulevaisuuden urheilulajina, päätti yhtiön 
johtaja Claudio Galuppini hyödyntää kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksensa yrityksessä ja perusti uuden tutkimus- ja 
kehitysosaston padel-kenttiä varten. 

Forgiager Srl takaa ITALIAN PADEL:in tuotantokapasiteetin ja se pystyykin  
rakentamaan 1000 kenttää vuodessa.  Vain kolmessa vuodessa 
ITALIAN  PADELista on tullut yksi maailman suurimmista padel-kenttiä 
rakentavista toimijoista.

ITALIAN PADEL:in kentät keräävät kiitosta niin 
kansainvälisiltä pelaajilta kuin valmentajiltakin, koska kentät 
takaavat korkean  pelattavuuden, laadun ja turvallisuuden.

TAUSTAA
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Molempia on saatavilla sekä sisä- että ulkoversioina. Molemmat 
kenttämallit täyttävät täysin F.I.P.:n (The International Padel 
Federation - Kansainvälinen Padelliitto) vaatimukset.

Kentillä on  -merkintä.

- DELUXE -kenttä

- PANORAMIC -kenttä

Tarjonnassamme on kahta eri kenttätyyppiä:

ITALIAN PADEL -KENTÄT



Häikäisemätön 
LED -valaistus

Kulutuksen kestävät 
profiilit

Tukipylväät, joissa 
vahvikelavat 
kiinnitetään  
alustaan 12 M16-
propuilla

Samassa tasossa 
olevat lasit ja 
metallirakenteet

DELUXE -kenttä
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DELUXE -KENTÄN TEKNISET OMINAISUUDET

• 12 mm paksut tasopinta- ja rakennelasit tai kerroslasit

• Kulutuksen kestävät profiilit

• Kehän tukipylväät vahvistetuilla sivutukiprofiileilla

• Valopylväät, joissa on ulkoinen kaltevuus F.I.P.-
parametrien mukaan ja häikäisyä vähentävät LED-
valot

• Vahvistetut putkimaiset elementit

• 12 mm paksut tukilevyt

• Molemmat sivulasit kooltaan 3x2

• Vinssillä varustettu peliverkkokiristin

KUSTOMOINTI

Neljä kulmaapylvästä voidaan mukauttaa asiakkaan logolla ja 
taustavalaistuksella.

DELUXE -KENTTÄ
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Häikäisemätön 
LED -valaistus

Kulutuksen kestävät 
profiilit

Tukipylväät, joissa 
vahvikelavat on 
kiinnitetty 
alustaan 12 M16-
propuilla

Läpinäkyvät  
lasituslevylistat
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PANORAAMA-KENTTÄ
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PANORAAMA-KENTTÄ
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PANORAAMA-KENTÄN TEKNISET 
OMINAISUUDET

• 12 mm paksut tasopinta- ja rakennelasit tai kerroslasit

• Läpinäkyvät  lasituslevylistat

• Kulutuksen kestävät profiilit

• Kehän tukipylväät vahvistetuilla sivutukiprofiileilla

• Valopylväät, joissa on ulkoinen kaltevuus F.I.P.-parametrien
mukaan

• Häikäisyä vähentävät LED-valot

• Vahvistetut putkimaiset elementit

• 12 mm paksut tukilevyt

• Molemmat sivulasit kooltaan 3x2

• Vinssillä varustettu peliverkkokiristin

KUSTOMOINTI

Neljä kulmaapylvästä voidaan mukauttaa asiakkaan logolla ja 
taustavalaistuksella.



DELUXE-KENTÄN KUVIA
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PANORAAMA-KENTÄN KUVIA
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ITALIAN PADEL -KENTTIÄ MAAILMALLA

9*
280*

120*

maassa

padel-kenttää

urheilupaikkaa

Yli

* tilanne 06/2019
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PADELIIN SIJOITTAMINEN
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ANSAINTAMAHDOLLISUUKSIA
Kenttävuokraus, kahvila, markkinointi, oppitunnit, turnaukset, 
kouluohjelmat, yritysten team building ja paljon muuta.

Urheilulajina padel kasvaa voimakkaasti maailmanlaajuisesti. Viimeisten 
15 vuoden aikana kenttien, pelaajien ja myytyjen mailojen määrät ovat 
kasvaneet eksponentiaalisesti.

Tällä hetkellä peliä pelataan 57 maassa, ja sillä on noin 14 miljoonaa 
pelaajaa ympäri maailmaa. F.I.P. ja World Padel Tour ovat yhdistäneet 
voimansa tehdäkseen padelista olympialajin.

Miksi padel on niin suosittua?

Sen lisäksi, että padel on liikuntaa, se on myös helppo oppia sekä 
dynaaminen ja sosiaalinen peli. Se sopii sekä vaativiin turnauksiin että 
vapaa-ajanviettoon. Siksi sitä pidetään aktiviteettina, joka sopii kaikille: 
urheilijoille, harrastelijoille, aikuisille, lapsille, harrastukseksi ja tiimihengen 
kohottajaksi työpaikoille.

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA
Vaikka rakennuskustannukset ovat suhteellisen alhaiset, padel-kenttä 
tarjoaa korkeampia tuloja verrattuna muihin vastaaviin 
toimintoihin. Yksi padel-kenttä tarvitsee 300m² tilaa perustamista varten - 
verrattuna tenniskentän tarvitsemaan 650 m²: n tilaan.
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Nyt kun tiedät padelin mahdollisuuksista, haluaisimme jakaa muutamia 
vinkkejä siitä, kuinka voit aloittaa aktiviteetin oikealla tavalla.

6 AVAINKOHTAA PADEL-KENTÄN PERUSTAMISEEN

1 Dokumentit ja luvat

Alustat ja kehäreunat2

CE-merkintä3

Riskit4

5 Laatu

Takuut ja neuvonta6
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Dokumentit ja luvat
Ota yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin hakeaksesi lupia, jotka sallivat 
padel-kentän rakentamisen kohteeseesi. Varmistu hyvistä pohjatöistä, sillä 
hyvin tehdyt pohjarakenteet takaavat laadukkaan lopputuloksen. Huomioi 
maaperän ominaisuudet, routivuus, tuuliolosuhteet jne.

1

Alustat ja kehäreunat2

Toinen askel kentän laadukkaassa rakentamisessa on alustan ja kehäreunan 
valmistelu projektin edellyttämien asetusten ja ominaisuuksien mukaisiksi. 

Huom! Näissä töissä ei saa olla puutteita, kuten syvennyksiä ja / tai kohoumia, 
jotka voivat aiheuttaa rakennusongelmia tai vaikuttaa pallon pomppuun.
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3 CE-MERKINTÄ 

Älä koskaan tee kompromisseja kenttien ja CE-merkinnän suhteen!

CE-merkintä padel-kentässä on viimeinen askel kohti kentän oikeaa rakentamista. Tämä 
todistaa, että tuote, johon se on kiinnitetty, on rakennettu kaikkien niiden toimialalla voimassa 
olevien määräysten mukaisesti.

"CE-merkintä on merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaa vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta 
koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. CE-merkinnällä varustettu tuote saa liikkua vapaasti EU:n 
alueella."
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/ce-merkinta

CE-merkintä on pakollinen ja se on määritelty EU: n asetuksella nro 305/2011 metallirakenteiden rakentamiseen. CE-
merkintä mahdollistaa vähintään 10 vuoden taatun ja pakollisen rakenneosien kestävyyden.
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4 Riskit
Palveluntarjoajan / rakentajan vastuut yltää kentän rakentamista pidemmälle. Ne jatkuvat itseasiassa koko kentän 
elinkaaren ajan, jonka tulisi kestää vähintään 15-20 vuotta.

15

5 Laatu
ITALIAN PADEL:in missiona on rakentaa kenttiä, jotka kestävät yli 20 vuotta. 

Tämän takia valmentajat ja pelaajat pakottavat tuotteemme tarkkoihin kokeisiin ja analyyseihin. CE-merkinnän 
lisäksi tarjoamme tuotteita, jotka ovat läpäisseet 1000 tunnin suolasuihkutestin, kulutuskestäviä profiileja, 
ruosteenestohitsausta ja täydellistä galvanointia.

MITÄ TARJOAMME

MITÄ VÄLTÄMME
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Lasin laatu
Ennakointi estää

6 Neuvonta ja takuu

Italian lainsäädäntö vaatii karkaistulta lasilevyltä julkisissa tiloissa 3 kN / m²: n kestävyyden vaakasuuntaista työntövoimaa 
vastaan. 

Tästä syystä käytämme vain 12 mm paksuisia laseja, jotka tarjoavat suuremman vastustuskyvyn verrattuna 10 mm paksuisiin 
laseihin, joita käytetään edelleen monissa kentissä. Toinen 12 mm paksujen lasien etu on parannettu pelattavuus. 

Ja jos ihmettelet, miten voit estää karkaisun lasin hajoamisen, vastaus on KERROSRAKENNELASI. Tällä hetkellä ITALIAN 
PADEL on ainoa kenttävalmistaja, joka tarjoaa tämän.

Metallirakenteiden osalta rakentajien on Italiassa noudatettava UNI EN 1090 -velvoitteita, jotka edellyttävät muiden 
määritelmien lisäksi käytettyjen tuotteiden kirjaamista ja jäljitettävyyttä sekä kolmannen osapuolen myöntämää 
vakuutusturvaa. 

Kenttien rakentaminen lakien ja asetusten mukaisesti maksaa ehkä hieman halvinta vaihtoehtoa enemmän, mutta 
vapauttaa palveluntarjoajan kaikista siviili- ja rikosoikeudellisista vastuista, joita saattaisin vuosien mittaan aiheutua 
mahdollisista vahingoista. 

Kaikki tilat ja laitteet tarvitsevat säännöllistä huoltoa ja huoltoneuvontaa. 

Mahdollisuus toimia ajoissa ja varaosien nopea saatavuus ovat huomattava etu.
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MIKSI VALITA ITALIAN PADEL-KENTTÄ?

− CE-merkintä

− 10 vuoden takuu metallirakenteille;

− tuotteella kolmannen osapuolen vakuutus;

− valmistettu Euroopassa;

− täysin galvanoidut kotelot ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ruuveilla ja
aluslevyillä;

− hitsattu ruosteenestotekniikoilla;

− 1000 tunnin suola-sumutustesti, joka vastaa 20 vuotta normaalissa ympäristössä;

− valopylväät kentän ulkopuolella F.I.P.:n(*  sääntöjen mukaisesti;

− parhaat keinonurmituotemerkit, mahdollisuus käyttää eri värivaihtoehtoja;

− vinssillä varustettu verkon kiristäminen;  lisävarusteena saatavilla tolppien
suojapehmusteet;

− sivuportti, jonka enimmäismitat ovat F.I.P.:n(* -sääntöjen mukaiset;

− 12 mm paksua karkaistua lasia tai kerroslasit;

− hyväksytty LED-valaistusjärjestelmä, johdotettu IP 68: lla ja taustavalaistu LED-
kirjoitusvaihtoehto kulmatolppiin;

− rakenteen kiinnittäminen alustaan M16-propuilla;

− tuki varaosien välittömän saatavuuden takaamiseksi

* F.I.P. Federazione Internazionale Padel - Kansainvälinen padelliitto
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ITALIAN PADEL REFERENSSEJÄ
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INTERNAZIONALI ITALIA 2016 - Foro Italico, Rooma

PADEL BLOCK ITALIA
500 kg / m² kantavuus. Sertifioitu modulaarinen 
alusta, jota käytetään kiertuetapahtumissa,  
mahdollisuus 1-2 padel-kentän rakentamiseen.

RAKENNSIMME 2 UUTTA PATENTOITUA JA KIERTUEALUSTAA
- modulaarinen betonista valmistettu
- toinen putkimaisella, ontolla teräsrakenteella

MASTER-TURNAUS NICOLA PIETRANGELI -KENTÄLLÄ
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ITALIAN PADEL REFERENSSEJÄ
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Hillerød, Tanska

Panoraama-kenttä Ruotsissa
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ITALIAN PADELIN MISSIO

Sitoudumme joka päivä rakentamaan luotettavia, innovatiivisia ja 
korkealaatuisia padel-kenttiä, jotka kestävät jopa 20 vuotta.
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VALINTAMME TÄNÄÄN 
MÄÄRITTÄVÄT TULEVAISUUTEMME



 Padel-kenttävalmistaja Italian Padelin edustaja Suomessa

LeikkiSet Oy
Lepistönkatu 3
30100 Forssa

Puh. 040 487 4390
leikkiset@leikkiset.fi

www.leikkiset.fi
Y-tunnus 2390459-8

mailto:info@italianpadel.it
http://www.italianpadel.com
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