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Ger extra glans till din verksamhet
Med City Gold Mine vaskar inte bara era kunder hem
guld, även ni får en aktivitet som ger ett unikt tillskott till
er tidigare verksamhet!
Guldvaskningsanläggningen kan byggas i flera olika
storlekar från den lilla guldgruvan ända till en stor
gruvbygd. Varje anläggning är unik då vi designar och
ritar upp ett förslag åt dig utifrån dina önskemål och
förutsättningar.
Allt är tillverkat för bästa hållbarhet och för att likna en
gammal gruva med vaskarrännor. Komponenterna i
systemet är gediget byggda i trä, stål och glasfiber. Alla
tillbehör ingår för en komplett guldvaskning.
En stor anläggning som innehåller komponenter såsom
vatten tank, vind driven pump, vattenhjul, trärännor,
vattentunnor, gruv vagnar, räls, photo spot, trästaket med
rep och nät kräver en yta från 200m2. En mindre anläggning
med färre utsmyckningar får plats på under 50m2.
Efter installation provkör vi anläggningen och utbildar din
personal i hur Guldvaskning går till för att de ska kunna
hjälpa dina kunder på bästa sätt.

City Gold Mine

Startpaket
När du köper en City Gold Mine ingår allt för att du på en
gång ska kunna ta emot kunder på din nya anläggning.
Det ingår alltid ett startpaketet som vi levererar och
installerar. Du kan välja att köpa till enheter från vår
produktlinje nedan.

Startpaketet innehåller:
• Vaskningsstation
• 15 guldpannor för vuxna
• 15 guldpannor för barn
• 500 guldsäckar
• 500 samlingsrör
• Utbildning av anläggningspersonal
• Instruktionsskylt 120 x 80 cm

Produkten kan skilja sig från bilden

City Gold Mine produktlinje

Läs mer på
www.citygolf.se

Vaskränna

Ränna

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 & glasfiber

Trä & glasfiber

Trä & metall

Trä & metall

Trä

Material

Produkt

Vattenhjul

Väderkvarn

Guldsäck

Samlingsrör

Vaskpanna

Längd

1m

1m

18,5 cm

6 cm

-

Bredd

0,8 m

1m

10,5 cm

1 cm

43 / 26,5 cm

Höjd

2m

4m

-

-

-

Trä & metall

Trä & metall

Väv, sand & guld

Plast

Plast

Material

Räkna ut din lönsamhet på vår hemsida
City Gold Mine är spännande och roligt för besökaren och
en investering som snabbt blir lönsam. Vill du veta hur
många besökare du behöver för att din investering ska löna
sig? Vår hemsida ger dig svaret:
www.citygolf.se/tjaena-pengar

Kontakta oss för mer
information så kan vi hjälpa
dig med att planera och rita
upp en unik anläggning för
just din yta och budget.
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