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A002O 

Γήπεδο Padel διαστάσεων 10Χ20m. 

 

 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΟ PADEL ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ 360ο  

(ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΣΗ) 

 

Σύντομη τεχνική περιγραφή: 

 Πανοραμικοί υαλοπίνακες στην πίσω πλευρά και πλευρικά (4 μέτρα από κάθε πλευρά) 
χωρίς γωνιακή κολώνα με όλους τους υαλοπίνακες διαστάσεων 2 Χ 3 m. 

 Πλέγμα 50x50x4mm  συγκολλημένο σε πλαίσια χωρίς προεξοχές, ακμές κλπ. 
 Βάσεις υαλοπινάκων διατομής 120X80mm τα υπόλοιπα τμήματα είναι διατομής 

40Χ80mm. Βάσεις φωτισμού διατομής 120Χ80mm. 
 Πάκτωση του εξοπλισμού στο έδαφος με φλάντζες και αγκύρια. 
 Εγκεκριμένο γυαλί ασφαλείας (ψημένο) πάχους 12mm. 
 Τεχνητό χλοοτάπητα κατάλληλο για χρήση σε αθλητικούς χώρους. 
 Φωτιστικά σώματα 8  προβολείς LED 150W έκαστος. 
 Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χάλυβα και βάφεται 

ηλεκτροστατικά. 
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Υαλοπίνακες : 
Εγκεκριμένο γυαλί ασφαλείας 12 mm για πανοραμικό φόντο πίσω και στις πλευρές. 
Όλοι οι υαλοπίνακες είναι διαστάσεων 2000Χ3000mm για να επιτυγχάνεται πανοραμική θέμα 
πίσω και πλευρικά του γηπέδου. 
 

Φωτισμός: 

Φωτισμός με 8 LED προβολείς 150w  ειδικά σχεδιασμένος για τα γήπεδα padel. Σύμφωνα με 

τους κανόνες της διεθνούς ομοσπονδίας, ο φωτισμός ενός γηπέδου padel θα είναι ομοιόμορφος 

και με τρόπο που δεν εμποδίζει την ορατότητα  των παικτών, της ομάδας διαιτητών ή των 

θεατών. Τα φωτιστικά σώματα LED έχουν πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών μέσων 

φωτισμού καθώς καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, ανάβουν αμέσως, δεν απαιτείται χρόνος να 

φτάσουν τη μέγιστη φωτεινότητα και τέλος ο πελάτης μπορεί αν επιλέξει μεταξύ ψυχού ή 

θερμού φωτισμού. 

 

Διαστάσεις: 

Μήκος: 20,30 m (εσωτερικές διαστάσεις γηπέδου)  

Πλάτος: 10,60 m (εσωτερικές διαστάσεις γηπέδου)  

Ύψος πλευρικών τοιχωμάτων: 3m πλευρικά και 4m στις πίσω πλευρές και γύρισμα στις 2 

πλευρές ύψους 4m. 

Ύψος φωτιστικών: 6m 

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων για τη 
βελτιστοποίηση τους. 
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