City Mini Golf – The fun and classic way

City Mini Golf
Kul för besökaren & lönsamt för dig

www.citygolf.se

Tjäna pengar
med Mini Golf
City golf Europe leder utvecklingen av minigolfbanor
i Europa. Vi har i över 50 år tillverkat flera tusen minigolfbanor som nu underhåller människor över hela
världen.
Alla våra modeller erbjuds i prefabricerade sektioner
som är lättmonterade och håller hög kvalitet. Detta gör
att det både går snabbt och är enkelt att komma igång.
Du kan faktiskt ha ett färdigt och fungerande system
på mindre än två veckor från beställning!
Modellerna är konstruerade för att kräva minimalt
underhåll. Sargerna är till exempel försedda med en
snygg gul skyddslist i slagtåligt UV-plast.
Oavsett om du önskar en bananläggning som håller
VM-klass eller en enkel bana hemma i trädgården har
City Golf Europe flera attraktiva lösningar.

Snabb

lönsamhet

!

Räkna ut din
lönsamhet på vår
hemsida
Minigolf är spännande och
roligt för den som besöker
din anläggning. Låt deras
spel leda till din lönsamhet.
Vill du veta hur många besökare du behöver för att din
investering ska betala sig?
Vår hemsida ger dig svaret:

www.citygolf.se/tjaena-pengar/

Banor för alla
Vårt breda sortiment ger dig valmöjligheter

City Fun Park
Detta är den perfekta anläggningen för dig som tänkt
starta en helt ny verksamhet. City Fun Park är designmässigt lite annorlunda jämfört med våra traditionella
banor, men utan att minska på den spelkänsla som
kännetecknar banor från City Golf Europe.
Som standard är dessa banor kompletterade med våra
populära Crazy Hinder vilka lockar en bredare krets av
besökare. Hindren ger anläggningen en större attraktionskraft och framförallt ett mer utmanande spel för
besökare i alla åldrar.
City Fun Park levereras i prefabricerade sektioner som
du enkelt monterar samman till en spelklar anläggning. Sektionerna är lätta att hantera för två personer
och med anläggningen levereras ett komplett paket av
de tillbehör som krävs för att starta upp verksamheten
omgående.

City Budget
City Budget är ett bra alternativ om man har för avsikt
att komplettera sin äldre anläggning eller starta upp
en ny verksamhet. Detta är ett mycket prisvärt anläggningsalternativ och håller samma gedigna konstruktion
som våra övriga anläggningar.
Komplettera gärna din City Budget med våra Crazy
Hinder och tillbehör. Liksom alla våra banor kommer
även City Budget i prefabricerade sektioner som du
enkelt kan montera samman till en spelklar anläggning. Detta ger dig också möjligheten att flytta banorna inomhus under vinterhalvåret ifall detta önskas, och
hålla verksamheten rullande under årets alla dagar!

City Basic 9
Denna anläggning består av nio hål och har en något
lättare konstruktion än övriga anläggningar i vårt sortiment. Banorna bör placeras på en hård och slät yta,
exempelvis betong, plattor, asfalt eller något liknande.
Banorna kommer i prefabricerade sektioner och monteras enkelt samman till en anläggning. Två personer
kan enkelt hantera dessa sektioner vilket underlättar
arbetsbördan.Dessutom öppnar det upp för möjligheten att ha banorna inomhus under vinterhalvåret för att
förlänga spelsäsongen.

Tävla & ha kul!
Hemma på gården, på den stora anläggningen eller på företagseventen

City Combi
Denna anläggning består av två banor med justerbara
hinder. En bana har en backe och den andra är plan.
Storleken är perfekt för dig som inte har en stor yta att
tillgå. Invid caféet, restaurangen, företaget, utställningen, skolan eller varför inte hemma i trädgården?
City Combi ger många olika spelmöjligheter till en låg
kostnad.
Banorna är enkla att flytta då de levereras i prefabricerade sektioner som enkelt kan monteras ihop och isär.
Utförliga monteringsanvisningar medföljer, liksom
förslag på olika spelkombinationer. Beställ redan idag
och få dem levererade inom 2-4 veckor eller enligt
överenskommelse.

City Basic Combi
City Basic Combi består av två banor och är den perfekta lösningen för en begränsad yta. Båda banorna
har fällbara hinder vilket ger spelaren flertalet varianter att välja bland. Liksom City Combi ger City Basic
Combi flertalet spelvarianter till en låg kostnad.
Banorna är designmässigt något enklare än våra andra
modeller, men ger för den sakens skull inget avkall på
den spelkänsla som kännetecknar banor från City Golf
Europe. Beställ redan idag och få dina banor levererade inom 2-4 veckor eller enligt överenskommelse.

City Promotion
Finansiera dina banor med City Promotion. City Promotion är en behändig, kostnadseffektiv profilprodukt
för ditt företag. Vi trycker din eller din leverantörs
logotype på banan och – om du så önskar – ett profilerande budskap.
City Promotion är en minigolfbana som kan användas
till olika aktiviteter som på mässor, andra events,
personalaktiviteter, eller i försäljningshallen. Men det
fungerar lika bra på de stationära banorna på campingen. City Promotion kan kompletteras med olika
hinder.
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Äventyrsgolf

Spännande och utmanande

Äventyrsgolf tar minigolf till en helt ny nivå med sina
böljande banor, miljöer och teman. Banorna kan
jämföras med fullstora golfbanor med den skillnaden
att du endast använder puttern för att ta dig runt.
Projekten kan ta vilka former som helst, både inomhus
och utomhus. Forma din bana med byggnader, vattensystem, bunkrar, hinder, utsmyckningar av alla dess
slag.
Det är endast fantasin som sätter stopp för hur spännande en anläggning kan bli! City Golf Europe är med
cirka 250 levererade Äventyrsanläggningar marknadsledande i Europa. Läs mer om våra genomförda projekt
på vår hemsida, www.citygolf.se.

Tillbehör, hinder & reparationsmaterial
Hos oss på City Golf Europe hittar du alla tillbehör du
kan tänkas behöva, som klubbor, bollar, protokoll,
hinder och mycket mer. Hos oss finns även
ett heltäckande och anpassat reparations- och servicematerial för dina banor.
Varför inte genomföra en total reparation av din befintliga anläggning? Vår utsände reparatör kan exempelvis ersätta den gamla mattan med en ny, eller med
konstgräs. Varför inte även investera i några nya Crazy
hinder för att förstärka spelupplevelsen?
Beställ på https://webshop.citygolf.se/ eller ring oss
på 0660-513 00. Vi har öppet året runt!
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