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Utomhus Steel 

Stålkonstruktion består av stolpuppbyggda stålsektioner tillverkade i 100x50x2 mm profil som 
galvaniserats och därefter lackerats. Beställare drar fram el till belysningsstolpar 

Kvartsandfyllt (3 ton) 12mm konstgräs, Advance monofiber som harmoniserar med kulören 
på stålkonstruktionen är inkluderat, finns andra alternativ, se nedan.  

Banan är försedd med 12 mm härdat säkerhetsglas.  

Montering ingår i priset. Priserna är inkl. frakt.  

Exkl 4 st raka belysningsstolpar och armaturer. 

Steel utomhus 229 500 kr per bana vid 1 bana plus moms 

Steel utomhus 219 000 kr per bana vid 2-3 banor plus moms 

Steel utomhus 209 000 kr per bana vid 4-6 banor plus moms 

Merkostnader vid nedanstående tillval  
• Classic bana    20 000 kr per bana 
• Extra zinkskydd innan lackering   16 900 kr per ban 
• Mobil bana endast vid Classic   60 000 kr per bana 
• Steel Vision panoramabana inkl 12 mm glas  22 500 kr per bana 
• Integrerade domarkulor,    2 000 kr per bana 
• 4 st raka belysningsstolpar inkl 8 st Led 150W armaturer 29 500 kr per bana 
• Laserutskuren logotype i 4 st hörn  2 500 kr per bana 
• Böjda belysningsstolpar endast möjligt vid classic bana 9 500 kr per bana 
• Tillval Mondo WPT    15 000 kr per bana 
• Tillval låsbara dörrar   2 500 kr per långsida 
• Tillval elslutbleck och låskista för dörrautomatik inkl självstängande gångjärn 

    10 600 kr per långsida 
• Tillval elslutbleck, låskista för dörrautomatik samt dörrvred en långsida inkl 

självstängande gångjärn, ASSA lås  13 400 kr per bana 
• Padeltotal hyrrack    485 kr/st 
• Samtliga glas 3 meters höjd   9 900 kr/bana 
• Höj och sänkbart spelnät   15 000 kr per bana 
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• Skyddsnät långsida inkl montage och stolpar 16x2 m 12 850 kr per långsida 
• Skyddsnät kortsida inkl montage och stolpar 14x2 m 9 750 kr per kortsida  
• Betongbalk inkl frakt utan kranbil för en bana  49 900 kr 
• Expanderbultar och plåtar för betongbalk  2 950 kr 

Inomhus 

Stålkonstruktion består av moduluppbyggda stålsektioner tillverkade i 100x50x2 mm profil 
som galvaniserats och därefter lackerats.  

Advance kvartsandfyllt (3 ton) 12mm konstgräs, monofibrer (rakt gräs) som harmoniserar 
med kulören på stålkonstruktionen är inkluderat.  

Banan är försedd med 10 mm härdat säkerhetsglas. Montering ingår i priset. Priserna är inkl. 
frakt.  

El framdraget till respektive bana utförs av beställare. inkoppling av el till nätet utförs av 
beställare. 

Exklusive 4 st raka belysningsstolpar och 8 st Led 150 W armaturer. 

!  

Steel inomhus   218 500 kr per bana vid en bana 

Steel inomhus   209 000 kr per bana vid 2-3 banor 

Steel inomhus   199 500 kr per bana vid 4-8 banor 

Steel singelbana  oavsett ute eller inne   -20 000 kr per bana 

Tillbehör som görs vid beställning av banor, merkostnad: 

• Steel Vision centercourt panorama bana inkl 12 mm glas 20 000 kr per bana 

• Classic bana    20 000 kr per bana 

• Böjda belysningsstolpar endast möjligt vid classic bana 9 500 kr per bana 

• Mobil bana     60 000 kr per bana 

• Konstgräs Tarkett Fieldturf Tennis Elite krullgräs 15 000 kr per bana 

• Tillval integrerade domarkulor,     2 000 kr per bana 

• 12 mm glas     10 900 kr per bana 

• Samtliga glas 3 meter höjd (WPT)         9 900 kr per bana 
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• Samtliga öppningar 1000mm (WPT)  Ingår på alla banor 
• Tillval handikappanpassad öppning (dörr)     2 500 kr per bana 
• Laserutskuren logotype 4st hörn per bana    2 500 kr per bana 
• Höj- och sänkbart spelnät.    15 000 kr per bana 
• Skydd på spelstolpe och utgång två långsidor utan tryck   8 900 kr per bana 
• Spelarbänk integrerad     2 450 kr per bänk 
• Wellness konstgräs 70 (utanför banorna)       155 kr per m2 
• Nålfiltsmatta utanför banorna.        125 kr per m2  
• Läggning av matta utanför padelbanor       185 kr per m2 
• 4 st raka belysningsstolpar inkl 8 st amaturer 150 W LED     29 500 kr/bana 
• Eldragning ovan stålkonstruktion till en inkopplingspunkt     5 900 kr per bana 
• Takhängd belysning Luna 200 8 alt 10 st per bana     2 850 kr per armatur. 
• 18 meter armaturskena inkl infästningar och gängstång     5 950 kr per bana 
• Digitalklocka Infra LED enligt bilagd PDF fil                              6 900 kr per styck 
• Buzzer till LED klocka       2 950 kr per styck. 

       

• OBS Takhängd belysning och dess skenor är ej inkl montering vilket tillkommer och 
utförs av beställare och dess elektriker. 

Padeltotal Hyrrack.         485 kr per st 

Städ och sug maskin Sweepmaster B500  23 900 kr per st 

Skyddsnät svart, vitt eller grönt 45 mm maska    78 kr per m2 

Ljuddämpande duk    185 kr/m2 

Vi organiserar lastning, frakter och montering. 

I priset ingår genomgång och besiktning av golvyta, och andra förhållanden och övrig 
konsultation. 
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Trafik & Fritid skall ha fri tillgång till arbetsplatsen (ytan som berör Padel), vid förhinder av 
arbete kommer en extra timdebitering på 540 kr. Kunden ska informeras om något stör Trafik 
& Fritids arbete, så möjlighet att flytta föremål/arbete finns innan extra debiteringen kan 
läggas till. 

Service och garantiåtaganden. 

Vi har en inställelsetid på 96 timmar ifall något skulle konstateras vara i sönder. Åtgärdas 
omgående. Vi har alla reservdelar på lager som skulle kunna vara saker som går i sönder. 
Glas 
Beslag  
Muttrar och bultar 
Konstgräs 
Spelnät 
Sand 

Service debiteras på löpande räkning ifall det konstateras att fel ej går under 
garantiåtaganden. 

Allt inom padel – PadelTotal.  

PadelTotal grundades 2013 i Sverige och är den ledande padelleverantören i Norden. Med 
gedigen erfarenhet från tennissidan så växte konceptet PadelTotal fram som ett samarbete 
mellan Trafik & Fritid Skandinavien AB, Svedborg Tennis & Sportgolv och Lawnit Sport. 
Kombinationen av kunskap och erfarenhet hos alla tre aktörer gjorde att vi kunde etablera 
oss som ett starkt varumärke på marknaden och är idag den ledande aktören vad det gäller 
installationer av padelbanor i Norden. Med över 700 sålda banor, från Malmö i söder till Luleå 
i norr, såväl inom- som utomhus, Classic- och Vision banor, så vet vi vad vi gör! 

PadelTotal hjälper er med hjälp av vårt helhetskoncept inom Padel, ifall ni önskar. 

Vi kan hjälpa er med arkitekter, markarbeten, hallbyggare, bokningssystem, belysning, 
ljudsystem, online marknadsföring genom vår delägda mediebyrå samt att vi har agenturen 
för Orven som är ett etablerat märke för kläder och rack. 
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Oavsett ifall ni endast söker banleverantör eller en nyckelfärdig lösning så kan ni med 
förtroende vända er till PadelTotal.  

Vi är även delägare i vår egen anläggning och kan dela med oss av erfarenheter ifrån 
www.Sportcentersyd.se som kan bidra för att öka er beläggningsgrad och lönsamhet. 

 
PadelTotal har en lång lista med referenser över hela Sverige som ni kan besöka och se 
kvalitén på vårt arbete. Välkomna! 

Allmänna förutsättningar 
Beställaren tillhandahåller, vatten, el. 

El ifrån armatur dras ner till varje belysningsstolpe av oss. 

Inkoppling av el utförs av behörig person och utförs av beställare. 

Hjullastare/Truck inkl förare vid lossning står till vårt förfogande 
tillhandahålls av beställare 

Lossning av allt material utförs av beställare samt på beställarens 
ansvar. 

Golv skall vara jämnt max 5 mm på en 5 meters rätskiva. 

Beställare tillhandhåller container samt tömning av den. 

Städning av banor och glas utföres av beställare. 

Leveranstid enligt överenskommelse. 

Betalningsvillkor enligt 25% vid beställning, 25% vid leverans av banor, 
resterande 50% 10 dagar efter färdig installation. 

Garantitid Spelnät 1 år, glas 2 år, stålkonstruktion och konstgräs 5år  

http://www.Sportcentersyd.se
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Offerten gäller till 20201226 med fast pris. 

Moms tillkommer med 25%. 

Med vänlig hälsning  

  

Pia Pernehill 

PadelTotal  


