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City Mini Golf
Zabawa Twoich gości – Twój zysk

www.citygolfeurope.pl

Zarabiaj na polach
Do mini-golfa
City Golf Eeurope to wiodący eur opejski dostawca obiektów do mini-golfa. W ciągu ostatnich 80 lat zbudowaliśmy kilka tysięcy pól do mini-golfa,
na których bawią się dziś setki tysięcy ludzi na całym świecie.
Wszystkie nasze rozwiązania produktowe są wykonywane z wysokiej
jakości, łatwych w montażu prefabrykatów. Dzięki temu, możemy w łatwy i
szybki sposób wybudować Twoje własne pole golfowe. W rzeczywistości,
możesz się cieszyć gotowym i w pełni funkcjonalnym obiektem nawet w
ciągu dwóch tygodni od złożenia zamówienia.
Wszystkie nasze pola golfowe wymagają minimalnych nakładów pracy
związanej z konserwacją. Np. bandy torów są oprawione solidną, żółtą,
plastikową oprawą, zabezpieczającą przed szkodliwym działaniem
promieni UV.
Bez względu na to, czy interesuje Cię pole do rozgrywania mistrzostw
świata, czy prosty tor do mini-golfa w przydomowym ogródku, City Golf
Europe ma dla Ciebie mnóstwo wspaniałych rozwiązań.

Zarabiaj
szybciej
niż
myślisz!
Skorzystaj z kalkulatora
na naszej stronie internetowej i oblicz, ile możesz
zarobić.
Pole do mini-golfa zapewni
Twoim gościom rozrywkę
na najwyższym poziomie.
Co więcej, ich zabawa może
przynieść Ci wymierny zysk.
Chcesz dowiedzieć się, ilu
gości potrzeba, aby koszt
Twojej inwestycji Ci się
zwrócił? Poznaj odpowiedź,
odwiedzając naszą stronę
internetową:
www.citygolfeurope.pl/roi/

Tory golfowe dla wszystkich
Ons ruime productassortiment biedt u volop keuze

City Fun Park
Nasza szeroka oferta produktowa daje Ci duże
możliwości wyboru, bez względu na to, czy
chcesz otworzyć nowy obiekt do mini-golfa, czy
zmodernizować stary. System City Fun Park wyróżnia
się spośród innych obiektów do gry w mini-golfa
wyjątkowym poziomem grywalności.
Aby nasze tory cieszyły się jeszcze większą
popularnością, w standardzie oferujemy zestaw kilku
Zwariowanych Przeszkód. Niniejsze przeszkody są
znakomitą atrakcją, która przyciągnie na Twój obiekt
graczy w każdym wieku.
System City Fun Park dostarczamy w postaci prefabrykowanych komponentów, dzięki którym montaż
jest wyjątkowo prosty. Poradzą sobie z tym nawet dwie
osoby. City Fun Park jest dostarczany jako kompletny
zestaw, zawierający wszystkie części i akcesoria,
niezbędne do przeprowadzenia szybkiego montażu
torów.

City Budget
City Budget to idealne rozwiązanie dla
przedsiębiorców chcących zmodernizować swoje
stare pole do mini-golfa lub osób rozpoczynających
nowy biznes. To nasz najtańszy system do gry w
mini-golfa, jednak jego wykonanie nie odbiega
jakością od innych oferowanych przez nas systemów.
Twoje pole z serii City Budget możesz wzbogacić o
Zwariowane Przeszkody oraz inne akcesoria. Tak,
jak w przypadku wszystkich naszych systemów, tory
dostarczamy w postaci prefabrykowanych komponentów, dzięki czemu montaż systemu jest wyjątkowo
prosty. Dodatkową zaletą systemu jest to, że w okresie
zimowym można go przenieść do wewnątrz budynku i
zarabiać przez cały rok!

City Basic 9
Niniejszy system składa się z dziewięciu torów i w
porównaniu do innych naszych systemów, ma nieco
lżejszą konstrukcję. System powinien być układany na
twardej, gładkiej powierzchni, jak beton, płyty chodnikowe lub asfalt.
System jest dostarczany w postaci lekkich, łatwych w
montażu, prefabrykowanych części. Do przenoszenia
części wystarczą dwie osoby, a ich niewielka masa
sprawia, że na sezon zimowy tory można szybko i
sprawnie przenieść do wewnątrz budynku.

Rywalizacja i zabawa
Na Twoim podwórku lub w przestronnym kompleksie.

City Combi
Niniejszy system składa się z dwóch torów z łatwymi
do rozstawienia przeszkodami. Jeden tor ma
powierzchnię pochyłą, a drugi płaską. Rozmiar torów
nadaje się idealnie do montażu na małych przestrzeniach, np. przy kawiarniach lub restauracjach, w firmach,
na wystawach, w szkołach, a nawet w Twoim przydomowym ogródku.
W przypadku niekorzystnej pogody, tory można
przenieść do wewnątrz budynku. System trafia do
Ciebie w postaci prefabrykowanych komponentów, co
umożliwia jego łatwy montaż i demontaż. Dostarczamy
go w komplecie ze szczegółową instrukcją i propozycjami różnych wariantów montażu. Zamów system dziś,
a dostarczymy go w ciągu 2–4 tygodni lub zgodnie z
postanowieniami umowy.

City Basic Combi
City basic combi składa się z dwóch torów i nadaje się
idealnie do montażu na małej przesrzeni. Oba tory są
wyposażone w składane przeszkody, co pozwala na
zastosowanie wielu różnych wariantów gry. Tak, jak
w przypadku systemu City Combi, City Basic Combi
oferuje wiele opcji gry, w minimalnej cenie.
System ma nieco prostszą konstrukcję, niż nasze inne
pola do mini-golfa, jednak tak jak w przypadku wszystkich systemów od firmy City Golf Europe, charakteryzuje się wyjątkowym poziomem grywalności.
Zamów system dzisiaj, a otrzymasz go w ciągu 2–4
tygodni lub zgodnie z postanowieniami umowy.

City Promotion
Wypr omuj swój biznes dzięki City Promotion.
City Promotion to praktyczny i niedrogi produkt,
który pomoże Ci wypromować Twój biznes. Na torze
możemy wydrukować np. Twoje logo wraz z promocyjnym hasłem.
City Promotion to obiekt do mini-golfa, który można
z powodzeniem wykorzystać podczas targów handlowych, imprez firmowych lub rozstawić w salonie
sprzedaży. Jest łatwy do zmontowania i przechowywania. System City Promotion można uatrakcyjnić
wieloma różnymi przeszkodami.
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Adventure Golf

Ekscytujący i wymagający.

Adventur e golf pr zenosi grę w mini-golfa Na
całkowicie inny poziom – tory mają naturalnie wyprofilowane kształty a obiekt może reprezentować
różne motywy tematyczne. Tory przypominają
pełnowymiarowe pola do klasycznego golfa, z tą
różnicą, że nie potrzeba tylu kijów, wystarczy putter.
Kształt i charakter swojego obiektu możesz
zaprojektować sam –czy to wewnątrz, czy na
zewnątrz. Wzbogać swoje dzieło budynkami, systemami wodnymi, bunkrami, przeszkodamii całym
wachlarzem dekoracji. Granice wyznacza wyłącznie
Twoja wyobraźnia!
City Golf Europe to lider europejskiego rynku. Do tej
poryfirma przyczyniła się do powstania 250 obiektów
do gry w Adventure Golfa. Czytaj więcej na temat
naszych realizacji na naszej stronie internetowej,
www.citygolfeurope.pl

Akcesoria, przeszkody i
Materiały naprawcze
City Golf Europe posiada w sprzedaży wszystkie
niezbędne akcesoria, tj. kije do gry, piłki, karty
wyników i o wiele więcej. Oferujemy pełną gamę
materiałów do naprawy i konserwacji Twojego pola
golfowego.
Możesz też poddać swoje istniejące pole do minigolfa całkowitej renowacji. Nasz zespół specjalistów
wymieni stare wykładziny na najwyższej klasy sztuczną
trawę, którą sam wybierzesz. Twoje pole będzie nie
tylko świetnie wyglądać, ale również będzie się na
nim znakomicie grać. Nasze akcesoria i materiały
naprawcze są dostępne na stronie
https://webshop.citygolf.com/
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