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Som experts en el manteniment de pistes de padel, 

tennis i futbet de gespa artificial.  

 

Ens dediquem a la neteja, manutenció i 

regeneració de pistes de Pàdel i Tennis de gespa 

artificial. 

La nostra política es basa en oferir als clients un 

servei meticulós, professional i periòdic al llarg de 

tot l'any, comprometent-nos a mantenir unes 

tarifes prèviament pactades. 

Descobreixi els diversos tractaments disponibles i 

llegeixi els seus beneficis. També trobareu les tarifes per cada tractament ja que la 

transparència i serietat és a la base de la nostra relació amb les altres empreses del sector. 

Una pista neta i ordenada no és només un caprici d'imatge. 

La gespa artificial necessita unes cures periòdiques durant tot l'any. Sergal 2008 proporciona el 

coneixement adquirit i les metodologies per a una constant posada a punt perfecta. Un 

manteniment adequat de la gespa artificial millora les condicions del joc i la vida de la pista, 

amb l’avantatge que això representa tant per la propietat com per als jugadors. 

 

El nostre equip implanta una metodologia pròpia de manteniment: 

� Neteja: Escombrat total de la superfície, eliminació de brutícia i impureses. 

 

 
 

� Desherbat químic: En alguns casos, si és necessari s'haurà de tractar la gespa amb 

herbicida. Per a prevenir el creixement d’herbes es retira primer manualment 

qualsevol resta de tipus vegetal i tot seguit s'aplica un herbicida d'absorció foliar i un 

antigerminatiu. 
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� Raspallat i aireació del cautxú o sorra: A 

través d'una metodologia tècnicament avançada, 

Sergal 2008 realitza aquest procés vital per a la 

conservació òptima de la gespa i de la seva qualitat 

esportiva. 

 

 

 

� Descompactar el cautxú o sorra: Per a aquest procés emprem una màquina creada 

específicament per a aquesta funció; per això els nostres resultats deixen el terreny en 

òptimes condicions. 

 

 

� Reposició de zones castigades: El cautxú o la sorra s'ha de reposar en les zones més 

nues i castigades per l'ús intensiu del camp. 

 

 

� Verificació i control de juntes i línies: Es verificarà tot el camp de forma general per a 

poder solucionar qualsevol problema en els punts d'unió, en les línies de marcatge o 

en altres zones requerides. Es procedirà a l’encolat o la reparació si és necessari. 

 

AVANTATGES DE CONTRACTAR ELS NOSTRES SERVEIS DE MANTENIMENT 

� Conservar millor les propietats esportives originals dels 

paviments, impedint la formació de bonys o sots a la 

pista que provoquen un bot defectuós i irregular de la 

pilota. 

� Minimitzar el risc de relliscades i lesions musculars dels 

usuaris. 

� Les pistes són el mirall del Club: un aspecte net, 

ordenat i cura d'elles assegura una fidelització del 

client. 

� Desvincular als empleats del Club de les tasques de 

neteja tradicional. Conseqüentment poden dedicar 

aquestes hores (moltes!) a altres tasques dins de les 

instal·lacions. 

� Mantenir sota control l'estat de cada pista (justa càrrega de sorra, nivell de desgast, 

control de formació de paquets, ruptures i fongs, qualitat en general de la gespa). 

� Que els Clubs no hagin de preocupar-se de l'estat ni de la neteja de les pistes. 

� Perllongar la vida útil de la gespa artificial, posposant així la inversió per a la seva 

substitució. 

� No deixar parada la pista per molts dies, a causa de les obres de substitució i ... 

� Estalviar molts diners. 
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A Sergal 2008 li oferim: 

� Primera visita i demostració del treball a realitzar i dels resultats que es poden 

obtenir: Ens desplacem a la seva instal·lació i li demostram les diferències entre l’abans 

i el després de la descompactació. 

 

� Estudi i pressuposts sense compromís. 

 

� Treball d’acondicionament puntual: Li posam la seva pista a punt per a gaudir del joc. 

 

� Oferta de manteniment anual: Li proposam visites periòdiques, amb periodicitat 

bimensual o trimestral, per tal d’assegurar de manera òptima la vida útil de les seves 

pistes. Fer un tractament esporàdic o cada 6 mesos no comporta el mateix benefici 

referent a la durabilitat de la gespa. L'única cosa que aportarem serà un "rentat de 

cara" a les pistes que quedaran molt boniques i netes per unes setmanes. 

 
SOL·LICITEU JA UNA DEMOSTRACIÓ GRATUÏTA SENSE COMPROMÍS. I SI CREIEU QUE HA 

ARRIBAT EL MOMENT D'INVERTIR DINERS PER SUBSTITUIR LA GESPA, TRUQUI'NS ABANS. 

ABANS DESPRÉS 
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DIFERÈNCIA ENTRE UN CAMP NO REGENERAT I UN DE REGENERAT 

 
FEINA FETA I ACABADA 

 
 

Sergal 2008 
Tel. 971 668 086 

sergal2008@gmail.com 

 

  


