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City Fun Park
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City Fun Park

Banorna i en City Fun Park är designmässigt lite annorlunda än de traditionella
banorna, men utan att för den skull ge avkall på den speciella spelkänsla
som kännetecknar en anläggning från City Golf. För att ytterligare höja
anläggningens attraktionskraft har vi även valt att som standard komplettera
anläggningen med några av våra populära Crazy Hinder som lockar framför
allt familjer och ungdomar till spel.
City Fun Park levereras i prefabricerade sektioner som du enkelt kan montera
samman till en spelfärdig anläggning. Sektionerna är lätta att bära och
hantera för två personer. Låg vikt gör det dessutom enkelt att göra eventuella
efterjusteringar vilket ger lägre krav på kostsamma grundarbeten. City Fun
Park levereras i ett komplett paket med allt du behöver för att starta upp en
lönsam verksamhet.
Beställ banorna från vår fabrik i Örnsköldsvik, Sverige, och få dem levererade
enligt överenskommen leveranstid. Observera att kunden ansvarar för
lossning av godset.
På alla våra priser tillkommer mervärdesskatt och fraktkostnader.
Betalningsvillkor är 30 % vid order och 70 % vid leverans.
Vi ger 5 års garanti på stommarna och 2 års garanti på konstruktion och övrigt
material.

STOMME
Tryckimpregnerad Norrlandsfuru.
SPELUNDERLAG
Golftexmatta 5 mm.
HINDER
Tryckimpregnerat trä och lackerad plåt.
LÄNGD & BREDD
Längd per bana........................ 5,60 - 10,05 m
Bredd Fairway......................................... 0,70 m
Bredd Green............................................ 1,31 m
Total längd 9 banor...................................67 m
Total längd 12 banor................................85 m
Total längd 18 banor............................. 127 m
MINIMIYTA
9 banor.....................................................230 m2
12 banor...................................................300 m2
18 banor...................................................450 m2
TILLBEHÖRSPAKET
Seniorklubbor............................................ 20 st
Juniorklubbor............................................... 5 st
Bollar............................................................. 50 st
Protokollunderlägg.................................. 25 st
Protokoll.................................................. 1000 st
Spelregelskylt............................................... 1 st
Vägskylt ”Minigolf”..................................... 1 st

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller skrivfel.

En perfekt lösning för dig som vill starta en anläggning som lockar
till roligt spel för alla åldrar. till vår City Fun Park följer många av våra

Banlayout

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Inspiration

Komplettera med Crazy Hinder
Kolla in vår webbshop!
Gör spelet ännu roligare med våra populära Crazy

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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