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TENNIS-PADEL

Recreational Systems International

“WHY FIT IN, IF YOU
CAN STAND OUT”

OVER ONS
Recreational Systems International (RSI SPORTS) is ‘n one-stop shop voor
mobiele, duurzame en innovatieve sportoplossingen voor zowel de
gereguleerde, als de recreatieve sport. Onze producten en oplossingen stellen
het belang van de club en speler voorop en lopen daarom altijd op de trend
vooruit. Al onze producten en oplossingen voldoende aan de relevante
normen en standaarden.
Onze producten kenmerken zich in hun gebruiks- en onderhoudsgemak, de
innovatieve benadering en de meerwaarde die ze leveren aan clubs en
sportorganisaties. Ze laten zich het best omschrijven als betrouwbaar,
innovatief en duurzaam.
RSI SPORTS bestaat uit een aantal business units die elk gespecialiseerd zijn in
een deel van de markt voor top- en breedtesportaccommodaties. Tezamen
bieden ze een totaalpakket aan dat interessant is voor vrijwel elke bestaande
veldsport- en recreatieve accommodatie. Van (mobiele) sportvloeren tot
(tijdelijke) blaashallen, attributen en onderhoudsmateriaal. Het management
van elke RSI SPORTS business unit beschikt over eigen topsportervaring. Zo
beschikken een groot aantal medewerkers ervaring als topsporter of zijn ze
betrokken als bestuurder bij de realisatie van sportaspiraties en prestaties van
anderen.

RSI Sports Panels

“PASSION IS ENERGY. FEEL THE POWER THAT
COMES FROM FOCUSING ON WHAT EXCITES YOU “
Oprah Winfrey

BAL- EN RACKETSPORTEN ZIJN ONZE PASSIE
RSI SPORTS is voortdurend bezig het beoefenen van balsporten
aantrekkelijker, veiliger en laagdrempeliger te maken. Onze oplossingen zijn
daarbij vaak innovatief en baanbrekend en spelen in op de toenemende
behoefte aan flexibiliteit en diversiteit qua aanbod. Ook maken ze het
mogelijk een sportaccommodatie rendabeler of zelfs commercieel interessant
te maken.
Ons portfolio voor tennis en padel bevat zowel kunstgras- als onze eigen
variant op hardcourt banen. RSI SPORTS tennis- en padelbanen kunnen vrijwel
overal worden gebouwd of geplaatst zonder dat daarvoor veel infrastructurele
voorbereidingswerk voor hoeft te worden gedaan. Veel van onze producten
en oplossingen kunnen, in feite, ook door de leden zelf worden geplaatst. Dat
verhoogt de betrokkenheid van leden en helpt de vereniging om kosten te
besparen.
Overeenkomstig het groeiende verlangen naar een duurzame maatschappij, is
de milieu impact van al onze oplossingen minimaal. Daarnaast kunnen veel van
onze producten worden aangepast aan de eisen van de klant. Daardoor maken
wij het mogelijk om een speelkwaliteit of uitstraling te ervaren die
overeenkomt met wat de leden hebben aangevraagd, of die in lijn zijn met de
huisstijl van de club of sponsor die de investering hebben betaald.

RSI Sports Panels

“I’LL
HOCKEY
LET THE
5’S RACKET DO THE TALKING”
John McEnroe

INSTANTPADEL
Onze mobiele InstantPadel maakt het mogelijk om van een bestaand
tennisveld, in slechts een paar uur tijd, een padelbaan te maken. Zo kan een
vereniging flexibel inspelen op de wensen van de leden en de voorkeuren van
die dag. Zowel de padelbaan en de kooi zijn eenvoudig in elkaar te zetten of uit
elkaar te halen en zijn van robuuste materialen gemaakt.
Voor de padelbaan wordt gebruik gemaakt van de RSI SPORTS PANELS. Op deze
plastic tegels is een speciale coating aangebracht zodat de voor padel benodigde
baankarakteristieken worden behaald. De wanden zijn afgewerkt met
polycarbonaatglas.
Een RSI SPORTS InstantPadelbaan kan zowel binnen àls buiten worden geplaatst.
De kooi heeft z’n eigen verankeringsmechanisme waardoor deze zich gemakkelijk
en overal laat plaatsen. De vloer watert horizontaal af waar er géén onderbouw
nodig is voor de RSI SPORTS PANEL vloer. Een RSI SPORTS InstantPadelbaan
vergt daarom geen infrastructurele werkzaamheden op locatie. Plaatsing van de
padelbaan werkt daarom niet verstorend voor de omgeving of gebruikers van de
accommodatie.

RSI Sports Panels

“THE NEXT
HOCKEY
5’SPOINT — THAT’S ALL YOU MUST
THINK ABOUT”
Rod Laver

RSI SPORTS PANELS
Onze SPORTS PANELS maken het voor ons mogelijk om zowel hardcourt als
slowcourt tennisbanen te plaatsen. De plastic tegels waarmee deze banen
worden opgebouwd worden allemaal afgewerkt met een klant-specifieke
coatinglaag. Die helpt het tennis- of padel spel sneller of juist trager te maken.
Bovendien beschermt de coating de tegels tegen algen. De panels kunnen namelijk zowel voor de aanleg van binnen- als buitenbanen worden gebruikt.
De verschillende tegels klikken stevig in elkaar. De verankering houdt voldoende
ruimte voor de tegels om te reageren op de verschillende weersomstandigheden
en, daarnaast, biedt spelers een stabiele en vlakke laag. Die kunnen daardoor
ongehinderd sliden en schuiven over de baan.
RSI SPORTS PANELS vereisen geen specifieke onderbouw zolang deze maar een
vlak en stabiel is waardoor ze snel en eenvoudig kunnen worden geplaatst. De
tegels lenen zich daarom uitstekend om kunstgras- of gravelbanen vanaf het late
najaar tijdelijk om te bouwen naar een hardcourtbaan. Zo blijft het mogelijk om
ook gedurende de winter buitentennis te behouden.
De RSI SPORTS PANELS zijn in elke kleur leverbaar.

RSI Sports Panels

“EVERYTHING
HOCKEY
5’S COMES AT A COST. JUST WHAT
ARE YOU WILLING TO PAY FOR IT?”
Serena Williams

RSI SPORTS KUNSTGRAS
RSI SPORTS kunstgras voor tennis- en padelbanen wordt klant-specifiek èn met
de grootste zorg samengesteld. Door te spelen met de hoogte van de
kunstgrasgarens leveren onze kunstgrasmatten een sneller of juist langzamer
spel. Daarnaast zijn de kunstgrasmatten in vrijwel elke kleurcombinatie
leverbaar.
Onze kunstgrasmatten worden gemaakt van de beste garens. Die zijn bestand
tegen veelvuldig gebruik en de dynamieken van het spel. Bovendien kunnen
onze kunstgrasmatten ook de toenemende extremen van ons klimaat aan. RSI
SPORTS kunstgras tennis- en padelbanen vragen weinig aandacht en zijn vrijwel
altijd bespeelbaar.

RSI Sports Turf

REUSABLE POLYESTER TURF

Grass 2 Grass is het eerste kunstgras ter wereld dat kan worden
gerecycled om er, vervolgens, weer nieuw kunstgras voor sport
van te maken. Dit is uniek omdat de eisen aan kunstgras voor
sport dermate hoog zijn, dat deze niet kunnen worden behaald
met de huidige grondstoffen en productiemethoden voor
kunstgrasmatten.

“CHAMPIONS KEEP PLAYING UNTIL THEY
GET IT RIGHT”
Billy Jean King

SPORTS DOMES
RSI SPORTS DOMES bieden een turnkey oplossing voor tennis- en
sportaccommodaties die op zoek zijn naar een (tijdelijke) binnen
accommodatie op hun eigen locatie. Dankzij de zelfdragende constructie
bestaat er géén instortingsgevaar. IJs en sneeuw glijdt vanzelf van de hal.
De blaashal heeft een dubbel membraan en wordt, met behulp van een
ventilator, continue op druk gehouden. Sensoren bovenop de hal passen de
condities aan om het binnenklimaat aangenaam en de hal zelf, stormbestendig
te houden. Het gehele ontwerp is bestand tegen zware weersomstandigheden
zoals sneeuw of vandalen.
De lucht tussen de membraanlagen werkt als een isolator en houdt het
binnenklimaat op energie-efficiënte wijze aangenaam. Ook voorkomt het
dubbele membraan daarmee condensatie.
Een RSI SPORTS DOME wordt met behulp van een innovatief
verankeringssysteem op z’n plaats gehouden. De slimme plaatsing van de
ankers voorkomt dat de bestaande, ondergrond, onnodig wordt beschadigd.

RSI Sports Dome

“I FEAR NO ONE BUT
RESPECT EVERYONE”
Roger Federer

LED BAANVERLICHTING
Onze dynamische LED-baanverlichting laten tennisverenigingen energie
besparen. De bediening van de armaturen kan vanaf de baan, vanaf de bar of,
met behulp van een app, van op afstand worden gedaan.
Het verlichtingsniveau van al onze LED-armaturen kan dynamisch worden
aangepast. Zodoende wordt elke tennisbaan alleen verlicht met een
intensiteit en niveau die voor dat moment noodzakelijk is. Bovendien kunnen
de armaturen onbeperkt worden in- of uitgeschakeld. Licht hoeft daarom niet
langer te branden op banen die niet worden gebruikt.
Ons portfolio aan LED- armaturen heeft oplossingen waarbij de driver bij het
armatuur of onderaan in de mast wordt geplaatst.
Door de lichtcapaciteit van de armaturen hoger te leggen dan wordt
gevraagd, zorgen wij ervoor dat het armatuur altijd voldoende licht geeft.
Zelfs met de natuurlijke intensiteitsafname gedurende de gebruiksjaren,
voldoen onze armaturen óók na 25 jaar nog altijd aan de verlichtingseisen.
Wij selecteren en plaatsen onze armaturen op basis van een lichtplan. Daar
waar nodig worden de armaturen aangepast om juiste de effectiviteit en
minste overlast te halen. Zo voorkomen we dat omwonenden redenen
zouden hebben om zich te beklagen.

RSI Sports LED
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