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City Fun Park

Tory z serii Fun Park wyróżniają się spośród innych obiektów do gry w
mini-golfa wyjątkowym poziomem grywalności, co jest cechą wszystkich
obiektów oferowanych przez firmę City Golf. Dlatego, dajemy 5-letnią
gwarancję na profile ram i roczną gwarancję na konstrukcję i inne materiały.
Aby nasze tory cieszyły się jeszcze większa popularnością, w standardzie oferujemy zestaw kilku Zwariowanych Przeszkód. Dzięki nim obiekt
zyskuje na atrakcyjności wśród rodzin i dzieci.
Fun Park dostarczamy w postaci prefabrykowanych komponentów, dzięki
którym montaż systemu jest wyjątkowo prosty. Do przenoszenia i montażu
części wystarczą dwie osoby. Ich niewielka masa pozwala w łatwy sposób
dokonywać ewentualnych poprawek i nie ma potrzeby przeprowadzania
kosztownych prac ziemnych.
System City Fun Park jest dostarczany jako kompletny zestaw zawierający
wszystkie elementy, niezbędne do rozpoczęcia działalności.
Zamówione tory są dostarczane bezpośrednio z naszej fabryki w Örnsköldsvik (Szwecja) w ciągu 2–4 tygodni lub zgodnie z postanowieniami
umowy. Za rozładunek towaru odpowiada klient.
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RAMA KONSTRUKCJI
Szwedzka sosna północna impregnowana
ciśnieniowo.
POWIERZCHNIA DO GRY
Wykładzina Golftex (5 mm)
PRZESZKODY
Drewno impregnowane ciśnieniowo i blacha lakierowana.
DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ
Długość toru.................................................... ....5,60–10,05 m
Szerokość fairwaya.............................................................. 0,70 m
Szerokość greenu................................................................. 1,31 m
Długość całkowita (9 torów)................................................. 67 m
Długość całkowita (12 torów).............................................. 85 m
Długość całkowita (18 torów)............................................127 m
MINIMALNA POWIERZCHNIA
9 torów.........................................................................................230 m2
12 torów......................................................................................300 m2
18 torów......................................................................................450 m2
KOMPLET AKCESORIÓW
Kije dla dorosłych....................................................................20 szt.
Kije dla dzieci...............................................................................5 szt.
Piłki.................................................................................................50 szt.
Tablice wyników.......................................................................25 szt.
Score cards.......................................................................... 1000 szt.
Tablica z zasadami gry...........................................................1 szt.
Znak drogowy z napisem „Minigolf”	�������������������������������1 szt.

Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne zmiany oraz błędy drukarskie.

City Fun Park to pole do mini-golfa idealne dla całej rodziny. To najczęściej wybierany przez klientów obiekt, a do
zestawu dołączamy kilka naszych Zwariowanych Przeszkód (Crazy Obstacles).
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City Fun Park / Kształt torów
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City Fun Park / Inspiracja
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Wzbogać pole City Fun Park o Zwariowane Przeszkody
Jeszcze większa radość z gry dzięki zastosowaniu naszych popularnych Zwariowanych Przeszkód!
Nasze przeszkody reprezentują różne motywy tematyczne.
Zwariowane Przeszkody są dostępne w żywych kolorach lub w
wersji niemalowanej stali nierdzewnej.
Do wyboru spirala, latarnia, pętla, most, słoń i wiele innych zabawnych przeszkód, które podniosą wartość rozrywkową Twojego pola do mini-golfa i przyciągną więcej graczy.
Zobacz wszystkie Zwariowane Przeszkody na
www.citygolf.pl.
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