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Besök: Södra Industrivägen 16, Djurås 

Org.nr: 559307-7190 

Bankgiro: 5651-1207 

Godkänd för F-skatt 

www.djuraspadelcenter.com

  

  

Djurås Padelcenter har öppnat 3 dubbelbanor samt 1 singelbana och ni har nu möjlighet 

att både synas och skapa värde för era anställda tillsammans med oss. 

Vi erbjuder padelspel som träning, seriespel och cuper, men framförallt är målsättningen att det ska 

finnas ett roligt alternativ till att röra sig för alla, där det mänskliga mötet är i fokus.  

Padel är en aktivitet som passar de flesta, gammal som ung, och man behöver inga förkunskaper. 

Utrustning för att spela finns att hyra på plats. Självklart ska vi samarbeta med föreningar i Gagnefs 

kommun men vi ser detta också som en familjeaktivitet och det kommer att vara många besökare. 

Hallen ligger centralt i Djurås på Södra Industrivägen 16, med närhet till allmänna kommunikationer 

vid Lindberghallen. Gagnefs kommun har nu en padelhall för alla.  

Bör dina anställda ha ett roligt alternativ till friskvård? Självklart och tillsammans gör vi det möjligt. 

 

För dig som arbetsgivare finns möjlighet att synas med: 

• Företagets logotype vid ”er” bana i form av en vepa 4*4m samt företagets namn i 

bokningssytemet MATCHi (matchi.se)  Pris: 13 000 kr  

• Företagets logotype i form av en vepa 4*4m  Pris: 6 000 kr  

I båda ovanstående alternativ ingår även möjlighet till bildspel eller video på vår skärm i 

hallen samt logotyp på vår hemsida.  

Om du som arbetsgivare både vill synas och skapa värde för dina anställda tillsammans 

med oss finns även: 

• Presentkort (krediter), klippkort och abonnemang (stående tid) som kan användas vid 

bokning, allt till ett rabatterat pris. 

Vi skräddarsyr paket utifrån ert önskemål så att det passar ert företag och era anställda. 

 

Tillsammans har vi möjlighet att ge Gagnefsbon en fritidsaktivitet för hälsa och välmående. 

 

Från bygden för bygden 
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