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Flodel™ tillverkas i samarbete med Pontech™

Flodel™ flytande padelbana
WORLD WIDE PADEL

Öka era intäkter med våra flytande padelbanor.

Vår unika flytande padelbana har gjort succé från start. 
Många har upptäckt fördelarna med att kunna nyttja t.ex. 
ett brygg- och hamnområde till en säsongsbana. Flodel™ 
kan även flyttas runt vid event, turneringar och tävlingar. 
Vi har valt att samarbeta med Pontech™ som är norra 
Europas största leverantör av flytbryggor.
Vi har utvecklat konceptet och tagit fram en flytande 
anläggning med kringutrymmen. Vi har fått mängder av 

förfrågningar där man önskat just mer plats utanför banan. 
Vår nya anläggning som lanseras till sommaren kallar 
vi Flodel™XL. Utöver bana har anläggningen även en väl 
tilltagen yta för publik, man kan även erbjuda en lounge-del 
med t.ex. en bar, enklare servering/kafé etc.
Den här lösningen ger nu möjlighet att skapa en riktigt 
lönsam attraktion och göra hela anläggningen till en 
uppmärksammad ”snackis”.

Ps. Just nu är intresset väldigt stort för våra flytande banor. Det gör att vi 

måste prioritera. Offertförfrågningar och beställningar kommer hanteras 

och levereras i turordning. Vi tackar ödmjukt för ert tålamod och vi beklagar 

verkligen eventuell väntan, men det här är vad som krävs för att vi ska kunna 

leverera vår höga kvalitet.

Banorna på illustrationen är extrautrustade.

NYHET! 
Flodel XL
Mer plats för upplevelser
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Specifikationer

Fler anläggningar på vatten

En kort video om Flodel

Arctic Bath, Harads – Boden. Flytande hotell och badhus. Pontech.

Flodel padelbana vid Kaggeholms slott, Ekerö.

Debaser - Hornstull, Stockholm. Flytande restaurang. Pontech.

Flodel™ Standard Flodel XL™

Anläggningens totalyta inkl. ponton 22 x 12 meter 30  x 20 meter

Banmodell Standard Panorama

Banunderlag Curly Curly

Konstruktionsbehandling HighTech korrosionsharts + epoxifärg HighTech korrosionsharts + epoxifärg

Glas 12 mm härdat spelglas 12 mm härdat spelglas

Skyddsräcke - staket - Ja

Läktare - Ja, 2 x 96 platser

Utrymme utanför bana 58 kvm 370 kvm

Antal pontoner 3 X

Förberedda för ansluta till ytterligare bana Ja Ja

Förankring Kätting/betongankare, tågvirke eller pålar Kätting/betongankare, tågvirke eller pålar

Standardinstallation ingår av både bana och ponton. Leverans över hela världen. Fraktkostnad tillkommer.


