


Vår kunnskap, og mange års erfaring og dedikasjon til 
konstruksjon, produksjon og installasjon av padelbaner, gjør oss 
til en ledende aktør innen leveranser av padelbaner. I 2021 
produserte vi mer enn 1800 baner. 

Siden 2005 har vi produsert og montert padelbaner på 5 
kontinenter og i mer enn 40 land. 
73 baner montert i Norge i 2021!

Våre baner brukes ved elitenivå-arrangementer rundt om i verden: 
fra Masters-serien i Italia, USA, Mexico og VM på Balearene til 
offisiell leverandør av baner til World Padel Tour i sesongene 2020-
2023. 

I Padel Galis fortsetter vi stadig å vokse, lære og utvikle oss, fordi 
vi er lidenskapelig opptatt av padel og utviklingen av sporten. 

Vi er produsenter av padelbaner, men vi er også eksperter på 
montering av andre sportsfasiliteter. Vi følger opp konstruksjon og 
vedlikehold av baner, og følger opp kunden hele veien for å 
garantere perfekte sportslige og tekniske funksjoner. 

Mer enn 10 års erfaring 
med produksjon og 
installasjon av 
padelbaner, med 
markedsledene kunnskap 
om padelsporten!



I Padel Galis er vi opptatt av teamwork, og vi har underveis 
fått gode samarbeidspartnere slik at vi sammen kan nå våre 
mål. 

Ikke bare er vi offisiell leverandør av World Padel Tour-
banene, men takket være Wilson, planlegger vi å ekspandere 
til det amerikanske markedet gjennom et uvurderlig 
samarbeid med eliteutøveren Fernando Belasteguín. 

Gjennom utvikling av infrastrukturer og teknologi jobber vi 
sammen for en kontinuerlig utvikling av padel som en 
velrennomert sport.



*Installasjon og transport ikke inkludert.
**Andre alternativer og opsjoner på 
forespørsel.

OVERFLATER
Varmebehandlet pulverlakk.

Farge: RAL9005 matt.

STANDARD COURT PRO ONE INDOOR

€18.900,00

STANDARD COURT PRO ONE OUTDOOR

€19.400,00

BELYSNING
Galis-stolper.

8 ledlys 26.000lm.

KUNSTGRESS
Teksturert WPT Official 

CHALLENGER gress PG5 blå.



*Installasjon og transport ikke inkludert.
**Andre alternativer og opsjoner på 
forespørsel.

PANORAMIC COURT MUNDIAL INDOOR

€19.900,00

PANORAMIC COURT MUNDIAL OUTDOOR

€20.200,00

OVERFLATER
Varmebehandlet pulverlakk.

Farge: RAL9005 matt.

BELYSNING
Galis-stolper.

8 ledlys 26.000lm.

KUNSTGRESS
Teksturert WPT Official 

CHALLENGER gress PG5 blå.



*Installasjon og transport ikke inkludert.
**Andre alternativer og opsjoner på 
forespørsel.

OFFICIAL COURT WPT CHALLENGER INDOOR

€21.900,00

OFFICIAL COURT WPT CHALLENGER OUTDOOR

€22.200,00

BELYSNING
Galis-stolper.

8 ledlys 26.000lm.

KUNSTGRESS
Teksturert WPT Official 

CHALLENGER gress PG5 blå.

OVERFLATER
Varmebehandlet pulverlakk.

Farge: RAL9005 matt.



OFFICIAL COURT WPT SPECIAL EDITION INDOOR

€25.900,00

OFFICIAL COURT WPT SPECIAL EDITION OUTDOOR

€26.200,00

*Installasjon og transport ikke inkludert.
** Andre alternativer og opsjoner på 
forespørsel.

OVERFLATER
Varmebehandlet pulverlakk.

Farge: RAL5011 matt.

BELYSNING
WPT Official buede stolper. 12 Led Project-lys - 180W.

KUNSTGRESS
Teksturert MONDO SUPERCOURT XN blå.

NETT & BESKYTTELSE
WPT Official.



*Installasjon og transport ikke inkludert.
**Andre alternativer og opsjoner på 
forespørsel.

SUPER PANORAMIC 2 COLOUR COURT INDOOR

€23.900,00

SUPER PANORAMIC 2 COLOUR COURT OUTDOOR

€24.200,00

OVERFLATER
Varmebehandlet pulverlakk.

Farger: Velges av kunde.

BELYSNING
WPT Official buede stolper. 12 Led Project-lys - 180W.

KUNSTGRESS
Teksturert MONDO SUPERCOURT XN blå.

NETT & BESKYTTELSE
WPT Official.



+34 963 767 781
padelgalis.com 

info@padelgalis.com

Gjeldende prisliste fra 1. juli 2022.
PadelGalis og Norsk Padel as forbeholder seg rettighetene til å gjøre endringer.

+47 922 72 335
norskpadel.no

post@norpadel.no

Padelgalis markedsføres 
eksklusivt i Norge av 

mailto:info@padelgalis.com
mailto:post@norpadel.no
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