
Wij bouwen met 
passie padelbanen

M A D E  I N  H O L L A N D



PadelFactory Pro Nederland
 P E R F E C T I E  T O T  I N  D E T A I L

Waterdoorlatend (drainbeton)

Geen opdooi (365 d/p.j. bespeelbaar)

Geluidsdempend

Beste vlakheidsklasse

20 jaar garantie

Frames en pilaren 3 mm (anti-blessure)

Uniek inhaaksysteem (nauwelijks bouten 
en moeren)

Thermisch verzinkt en 2x gepoedercoat 
(beschermd tegen Nederlandse 
weersinvloeden)

10 jaar garantie

Betonnen ringbalk + stalen bewapening

Afhankelijk van grondgesteldheid

Thermisch gehard veiligheidsglas

Verkrijgbaar in 10 en 12 mm

EN-12150-2 norm en heat shock 
test EC-14179-2

Geen kans op mosvorming

Fundering kooi

Sportvloer

Stalen constructie Glasplaten

Philips Lumiled

50.000+ branduren

Conform lichtvoorschriften (lux)

Energiezuinig (A++)

5 jaar garantie

Silica zand (gefilterd)

Verschillende typen filament en vezel

Verkrijgbaar in blauw, gravel en groen

Net van nylon met zwart knopswerk

Ovale netpalen

Verzinkte voetplaat

Inwendig windwerk (voor verstelling)

Bedrukking netband mogelijk

KIWA-gekeurd

NOC-NSF (sportvloer)

Aanbevolen door KNLTB

Verlichting Kunstgras

Net en netpalen

Certificering vloer & kooi
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Kenmerken andere banen
W E L K E  P A D E L B A A N  P A S T  B I J  J O U ?

Panoramaview achterzijde kooi

Nóg meer beleving 

Dé blikvanger op jouw terrein

Panoramaview achterzijde en 
zijkanten kooi

Extra robuuste constructie

Afmeting 6x20m (dit is dus afwijkend 
qua breedte)

Razendsnelle één-op-één

Bij ruimtegebrek

Voor training

PadelFactory Panorama

PadelFactory Gold

PadelFactory Single

Voor de levensduur van de padelbaan raden wij sterk 
aan om de kunstgrasmat en de padelkooi jaarlijks goed 
te onderhouden. Een gedeelte van dit onderhoud kun 
je zelf doen, maar we raden aan om elke baan één, het 
liefst twee keer per jaar, grondig te onderhouden.

Hiervoor bieden wij een uniek en duurzaam 
onderhoudsprogramma aan waarbij je zelf de baan 
ecologisch kunt onderhouden en wij de baan, de 
kooiconstructie en het glas machinaal onderhouden.

Schoonblazen van oppervlakte-vuil 
op de grasmat

Ruw frezen langs de wanden en 
onder het net

Machinaal schoonborstelen van het 
kunstgras met speciale SMG Turfsoft 
3 machine (zuivert kunstgras en zand)

Inborstelen van gezuiverd zand en 
indien nodig aanvullen met nieuw 
gekeurd zand (inclusief)

Controleren en bijspannen van het 
net

Padelconstructie nalopen, o.a. 
bouten aandraaien

Optioneel: kooi en glasplaten 
reinigen met osmosewater (vraag 
naar meerprijs)

Schoonblazen van oppervlakte-vuil 
op de grasmat

Ruw frezen langs de wanden en 
onder het net

Machinaal schoonborstelen van het 
kunstgras met speciale SMG Turfsoft 
3 machine (zuivert kunstgras en zand)

Inborstelen van gezuiverd zand en 
indien nodig aanvullen met nieuw 
gekeurd zand (inclusief)

Controleren en bijspannen van het 
net

Padelconstructie-inspectie op kleine 
beschadigingen en oneffenheden en 
ontbrekende doppen, waarbij kleine 
beschadigingen worden bijgewerkt

Grondig reinigen van de 
staalconstructie en glasplaten met 
osmosewater

Standaard onderhoud

Pakketten

AANBEVOLEN
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Frequentie onderhoud: 2 keer per jaarFrequentie onderhoud: 1 keer per jaar

Uitgebreid onderhoud

Onderhoud padelbaan
V E R L E N G T  D E  L E V E N S D U U R



Prijsindicatie
A L L E S  O P  E E N  R I J T J E

Extra’s voor padel
G E E F  P A D E L  E E N  B O O S T

*Deze prijzen zijn afhankelijk van de grondwerkzaamheden die gedaan moeten worden op de verschillende locaties.

PadelFactory Pro

Outdoor vanaf €67.500* 
(incl. grondwerk, montage, kunstgras en led)

Indoor vanaf €28.000

Outdoor vanaf €64.000* 
(incl. grondwerk, montage, kunstgras en led)

Indoor vanaf €25.000

Outdoor vanaf €65.000* 
(incl. grondwerk, montage, kunstgras en led)

Indoor vanaf €26.000

Outdoor vanaf €72.500* 
(incl. grondwerk, montage, kunstgras en led)

Indoor vanaf €32.000

PadelFactory Panorama

PadelFactory Gold PadelFactory Single

Uitbreiden padelbeleving

Teqball

Om onze klanten van de padelbanen van 
PadelFactory te ondersteunen leveren wij 
bij onze padelbanen een set met rackets 

zodat de gebruikers direct de baan op 
kunnen om het plezier en de dynamiek van 
padel te ervaren. Hiervoor hebben we onze 

eigen rackets ontwikkeld: VamosPadel.

Bij aankoop van een padelbaan, helpt 
PadelFactory kosteloos met het bedenken 

en organiseren van diverse marketingacties. 
Denk aan het opzetten van een openingsactie, 
het werven van nieuwe leden, het organiseren 

van free publicity en het onderhouden van 
een netwerk. Zodat padel een succes wordt bij 

jouw club, vereniging of bedrijf.

Materialen voor padel Marketing toolkit

Padelcontainer
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Over PadelFactory
G E D R E V E N  D O O R  P A S S I E  V O O R  P A D E L

Dit zeggen onze klanten

PadelFactory is een gedreven organisatie met 100% 
focus op padel en 100% passie voor padel. Met 

inmiddels ruim 5 jaar ervaring in Nederland, België 
en Duitsland, gaan we bij iedere club, vereniging of 

bedrijf voor de best mogelijke padel-ervaring. 

We staan voor een perfecte dubbel tussen een 
uitmuntende productkwaliteit en een breed 
servicepakket. Met dit serviceconcept slagen we er elke 
keer weer in om onze klanten niet alleen blij te maken 
met een fantastische padelbaan, maar ook een bijdrage 
te leveren aan de succesvolle exploitatie hiervan. 

Onze 
kernwaarden

Mooi veld ontworpen, 
netjes opgeleverd, 
afspraken keurig 

nagekomen. Duurzame 
constructie en alleen 
gebruik van de beste 

materialen. 

- Bunnik Plants

Groot respect hoe 
precies het grondwerk, 

drainbeton en de 
ringfundering zijn 

aangelegd.

- LTC Scharendijke

Vooral de 
betrokkenheid, het 

streven naar absolute 
topkwaliteit, de kritische 

houding tijdens de 
bouw en de service 
na oplevering zijn 

bijzonder te noemen.

- Tennisvereniging 
Huissen
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+31 6 29803226

info@padelfactory.nl

www.padelfactory.nl

Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem

PadelFactory B.V.








