City Gold Mine

Produkt variationer

1 | City Gold Mine
www.citygolf.se

Innehåll
1

Intro..............................................................................................................2
Vad är en City Gold Mine?

2
3

Small............................................................................................................3

Area på 49 m2 eller mindre

Medium........................................................................................................5
Area på 199 m2 eller mindre

4 Large............................................................................................................7
Area över 200 m2

5

Produktlinje.................................................................................................9
Skräddarsy din anläggning

2 | City Gold Mine

Intro
Vad är en City Gold Mine?
I en City Gold Mine får dina kunder vaska efter
guld samtidigt som din verksamhet får en unik
skjuts.
City Gold Mine finns tillgänglig i olika storlekar,
allt ifrån en liten guldmina till en hel guldvaskarproduktion.
Varje installation är unik. Vi designar samt planerar en lösning som baseras på era krav och
preferenser. Anläggningarna byggs för maximal
hållbarhet och är designad för att föreställa en
gammal guld gruva med träkärl för vaskning.
Delarna är gjorda utav tåligt trä, stål och glasfiber. Flera utsmyckningar ingår för att ge en
komplett guldvaskarupplevelse.
Den största varianten av Gold Mine som kommer
med ett komplett set utav delar och utsmyckningar, innehållande en vattentank, pump som
drivs utav vindkraft, vattenhjul, tråg av trä, vattentunnor, gruvvagnar, räls, område för fotografering och ett staket med rep och nät kräver
en area på minimum 200m2. En mindre variant
med färre tillbehör får plats i en area på mindre
än 50m2.
En City Gold Mine kommer komplett med allt
du behöver för att genast kunna ta emot kunder
som är sugna på att vaska guld.

Tillsätt guldkant på
ditt företag
Unikt
Maximal hållbarhet
Autentiskt utseende
Specialtilverkade
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Liten
För ytor mindre än 49 m2
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Liten
För ytor mindre än 49 m2
En liten Gold Mine är perfekt för företaget som
vill erbjuda något unikt och utöver det vanliga.
För detta behövs en area på runt 30m2.

Detta ingår alltid i en liten City Gold Mine:
• Vaskbord
• Tak över bordet
• Vattentank
Tillbehörskit
• 7 vaskpannor för vuxna
• 7 vaskpannor för barn
• 200 guldsäckar
• 200 plasttuber
• Träning av personal
• Instruktionsskylt 120 x 80 cm
Tak och vaskbord är formade som en oktagon och kan
rymma upp till 16 personer på samma gång. På taket står
en vattentank där vatten rinner ner via ett tråg, genom
taket och ner till vaskbordet.
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Mellan
För ytor mindre än 199 m2
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Mellan
För ytor mindre än 199 m2
En mellanstor Gold Mine fungerar utmärkt
med andra aktiviter men fungerar lika bra
självständigt. För detta behövs en area på runt
50m2.
Alltid inkluderat i Medium City Gold Mine:
•
•
•
•

Vaskbord
Tak över bordet
Separat vattentank
Väderkvarn

Tillbehörskit
• 10 vaskpannor för vuxna
• 10 vaskpannor för barn
• 350 guldsäckar
• 350 plasttuber
• Träning av personal
• Instruktionsskylt 120 x 80 cm
Tak och vaskbord är formade som en oktagon och kan
rymma upp till 16 personer på samma gång. Separat från
taket står sedan en vattentank där vatten rinner ner via
ett tråg, genom taket och ner till vaskbordet. På bordet
står även vacker fontän som bildas av vatten som flödar
över tunnorna.
Vid sidan av allt detta står väderkvarnen som sträcker
sig högt upp i skyn och skapar en autentisk guldvaskar-look.

Tvärsnitt på vaskarbordet
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Stor
För ytor större än 200 m2
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Stor
För ytor större än 200 m2
En stor Gold Mine fungerar som en egen
attraktion, men fungerar även bra som ett
tillskott till en redan befintlig attraktion. För
detta behövs en area på runt 200m2.
Alltid inkluderat i Large City Gold Mine:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaskbord
Tak över bordet
Väderkvarn
2 gruvvagnar
räls under vagnarna
Skjul med vattentank
Tråg
Vattenhjul med tak

Tillbehörskit
• 15 vaskpannor för vuxna
• 15 vaskpannor för barn
• 500 guldsäckar
• 500 plasttuber
• Träning av personal
• Instruktionsskylt 120 x 80 cm
Vaskbordet har nu en rektangulär form. Detta gör att upp
till 50 personer kan vaska guld samtidigt. På skjulets tak
står vattentanken. Vattnet rinner genom tråg ner till hjulet
och sedan ner i gruvvagnen för att till slut rinna ut i det första
vaskbordet.
Vid sidan av allt detta står väderkvarnen som sträcker sig
högt upp i skyn och skapar en autentisk guldvaskar-look.
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City Gold Mine produktlinje
Skräddarsy din anläggning
Vi kan också konstruera skräddarsydda platser för
fotografering, skyltar, staket, caféområden och
andra dekorationer enligt era önskemål.

Läs mer på
www.citygolf.se

Vaskbord

Tråg

Vattentank

Gruvvagn

Skjul

Längd

2,2 m

2,4 m

1,4 m

1m

3m

Bredd

0,35 m

1m

1,4 m

0,5 m

2m

Höjd

0,2 m

0,2 m

3,5 m

0,8 m

2,5 m

Trä & fiberglas

Trä & fiberglas

Trä & metall

Trä & metall

Trä

Material

Produkt

Vattenhjul

Väderkvarn

Guldsäck

Plasttuber

Vaskpanna

Längd

1m

1m

18,5 cm

6 cm

-

Bredd

0,8 m

1m

10,5 cm

1 cm

43 / 26,5 cm

2m

4m

-

-

-

Trä & metall

Trä & metall

Vävt tyg,
sand, guld

Plast

Plast

Höjd
Material
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Produkt

Slutprodukten kan skilja sig från bildena

Varje Gold Mine kan skräddarsys för att passa
allas behov, önskemål och teman. Här kan ni
hitta vår produktlinje som underlättar för att
skapa er perfekta anläggning.

