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City Basic 9

Detta är en enklare anläggning som består av nio banor. City
basic 9 passar den som har ett hårt underlag och en ganska liten
yta att tillgå.
En minigolfanläggning med nio hål för placering på hårda underlag
som betong, plattor, asfalt eller liknande. Konstruktionen av City Basic
9 är enklare jämfört med de andra minigolfanläggningarna i City Golfs
sortiment.
Banorna är prefabricerade i lätta sektioner som är enkla att montera.
Detta öppnar upp för möjligheten till att använda anläggningen inomhus
under vintersäsongen.
Beställ banorna från vår fabrik i Örnsköldsvik, Sverige, och få dem
levererade inom 2-4 veckor eller efter överenskommelse. Observera att
kunden ansvarar för lossning av godset. På alla våra priser tillkommer
mervärdesskatt och fraktkostnader.
Betalningsvillkor: 30 % vid order och 70 % vid leverans.
Vi ger 3 års garanti på stommarna och 1 års garanti på konstruktion och
övrigt material.

STOMME
Tryckimpregnerad Norrlandsfuru,
12 mm vattenfast plywood. Sargskydd
i form av Citylisten i gul UV-tålig plast.
SPELUNDERLAG
Golftexmatta, 3 mm, UV-skyddad filt.
HINDER
Tryckimpregnerat trä.
LÄNGD & BREDD
Längd per bana........................... 4-7 m
Bredd Fairway............................0,60 m
Bredd Green...............................0,90 m
Total längd 9 banor....................... 40 m
MINIMIYTA
9 banor....................................... 150 m2
VIKT
Maxvikt per sektion...................... 30 kg
Bruttovikt...................................650 kg
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
eller skrivfel.
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Leverans

Komplettera med Crazy Hinder
Kolla in vår webshop!
Gör spelet ännu roligare med våra populära Crazy
Hinder. Vi har många att välja mellan.
Våra hinder har olika teman. Det finns färgglada
varianter samt de rostfria som är mer stilrena. Välj ett
hinder som förgyller dina banor och samtidigt lockar fler
spelare till din anläggning.
Se alla våra Crazy Hinder på www.webshop.citygolf.se.
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