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Wat
Padel is de snelst groeiende sport op dit moment.
Het is een sport die het best betiteld kan worden als een mengeling van tennis en squash. Het wordt in een 
padelkooi gespeeld, met een afmeting van 10 x 20 meter. Hiernaast wordt volgens de officiële regels ook een 
uitloop van 2 meter buiten de kooi verwacht. Padel regels geven namelijk de ruimte om ook buiten de kooi de 
bal terug te spelen.
In Spanje en zuid-Amerika wordt onze playground het meest gebruikt. Ook in Nederland geeft de Padelbond 
hier de voorkeur aan. Het verschil zit hem in de onderbouw. Onze KroPor®-Drainbeton geeft op elke plek van de 
padelbaan hetzelfde bal stuitergedrag. Hierdoor kunnen wij aan de padeleisen voldoen zoals deze worden verwacht bij de totale kooi. 
De toplaag wordt aanbevolen met padel kunstgras. Deze leveren wij in diverse kleuren zoals bijvoorbeeld rood, blauw en groen.

Daarom
In tegenstelling tot een traditionele opbouw van lava heeft de waterdoorlatende betonvloer  
(KroPor+®) geen last van opdooi. Hierdoor kunnen wij stellen dat dit de enige echte oplossing is 
als het gaat om een echte padel all-weatherbaan.
Daarnaast heeft het als groot voordeel dat, wanneer de padelmat aan vervanging toe is, de 
vervangingskosten aanzienlijk lager zijn. De ondergrond KroPor® wordt immers niet aangetast 
en hoeft dus ook niet vervangen of hersteld te worden.
De KroPorR playground is ontwikkeld door ons zusterbedrijf TennisTotaal.
Padelsport is dus met onze opbouw 365 dagen per jaar ook buiten te (be)spelen.

Prijs
Door ingenieuze innovatie kunnen wij de complete aanleg van een padel court scherp in de markt zetten.  
De opbouw van de ondergrond kunnen wij zelfs goedkoper aanleggen ten opzichte van de traditionele lava  
opbouw, doordat met onze padel court opbouw de noodzakelijk betonnen funderingsbalk achterwege kan blijven.
Wij leggen het padelveld altijd aan volgens de specificaties van de Padelbond; dit houdt onder meer in dat wij 
altijd rekenen inclusief de 2 meter uitloop.
Daarnaast maken wij de kopsekanten 1 meter langer zodat deze niet aangestraat hoeven te worden, wat meteen 
een besparing oplevert. Ook is hierdoor het onderhoud van de kooi verder te minimaliseren.

Onafhankelijke padel expertise
Wij leggen ons niet vast aan één partij als het gaat om de padelkooi, hierdoor kunnen wij veel beter inspelen op de wensen en 
het budget van u als klant. De gehele uitvoering, van A tot Z, leggen wij met eigen machines in eigen beheer aan.  
Ontzorgd en efficiënt aldus.
Wij voldoen in het gehele traject aan de eisen van de Padelbond. Dit waarborgt onze kwaliteit.

Ecologisch verantwoord
Gezien het schone natuurproduct beton en de duurzaamheid van de baan, is het feitelijk de meest ecologische 
verantwoorde sportvloer/ondergrond die sinds 1969 verkrijgbaar is.

Duurzaamheid
Met goed en deugdelijk onderhoud is de duurzaamheid van de KroPor® Drainbeton fundatie ongeveer 40 jaar. Het padelkunstgras gaat  
-afhankelijk van gebruik en onderhoud-  ongeveer 10 jaar mee. De padelkooi wordt bij ons altijd verzinkt en voorzien van poedercoating.

Garantie
Wij staan voor onze kwaliteit als padelbouwer. Onze garantie voorwaarden 

zijn dan ook minimaal 5 jaar.

Keuringen
Bij ons koopt u ook zekerheid, omdat wij alle banen aanleggen 

onder auspiciën en met goedkeuringscertificaat van  
Kiwa ISA Sport en NOC*NSF.

Onze KroPor® Drainbeton banen staan op de sportvloerenlijst 
van NOC*NSF als goedgekeurde playground.

Padel court
Geschikt voor:
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Ondergrond
Drainage
Zand
Grind

Te
nnis

Rolst
oelgebruik

Volle
yb

al

Speelve
ld

Badminton

Padel
Voetbal

Centre lijn

Service lijn Net

0,05 m

3 m 6,95 m 10 m

20 m

4,
97

5 
m

4,
97

5 
m

10
 m

Pa
de

lT
ot

aa
l.n

l PadelTotaal.nl

1 m

2 
m1 m

2 
m

Uitloop


