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City Budget

Anläggningen för dig som tänkt starta en helt ny verksamhet, eller
för dig som vill komplettera din äldre bana med något nytt.
CIty Budget är anläggningen för dig som står i begrepp att starta en
ny minigolfanläggning som komplement till en befintlig verksamhet.
City Budget är även ett mycket bra alternativ att komplettera en äldre
anläggning med.
City Budget är ett billigt anläggningsalternativ, men har självklart samma
gedigna konstruktion som övriga banor från oss på City Golf Europe.
Därför kan vi ge hela 5 års garanti på stommarna och 2 års garanti på
konstruktion och övrigt material.
Anläggningen kan givetvis kompletteras med Crazy Hinder eller byggas
ut med banor ur det övriga City Golf Europe-sortimentet. Banorna är
prefabricerade i sektioner som är lätta att montera och kan därför enkelt
flyttas inomhus när vintern kommer.

STOMME
Tryckimpregnerad Norrlandsfuru.
SPELUNDERLAG
Golftexmatta 5 mm, limmad på 12 mm
vattenfast plywood.
HINDER
Tryckimpregnerat trä och rostfritt stål.
LÄNGD & BREDD
Längd per bana.................................4,90 - 7,05 m
Bredd Fairway................................................... 0,70 m
Bredd Green....................................................... 1,20 m
Total längd 9 banor...........................................58 m
Total längd 12 banor........................................77 m
Total längd 18 banor.....................................108 m
MINIMIYTA

Beställ dina banor och få dem levererade från vår fabrik i Örnsköldsvik, Sverige,
enligt överenskommen leveranstid. Observera att kunden ansvarar för lossning
av godset.
På alla våra priser tillkommer mervärdesskatt. Betalningsvillkor är 30 %
vid order och 70 % vid leverans.

9 banor................................................................... 200 m2
TILLBEHÖRSPAKET
Klubbor....................................................................... 10 st
Bollar............................................................................ 25 st
Protokollunderlägg........................................... 10 st
Protokoll.............................................................. 1000 st
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
eller skrivfel.
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Referensbilder

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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