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Idealny system do gry w mini-golfa dla przedsiębiorców, którzy chcą
zbudować nowy obiekt lub zmodernizować stary.
City Budget to idealny system do gry w mini-golfa dla przedsiębiorców, którzy
chcą zwiększyć dochodowość swojej obecnej działalności. City Budget to także
wspaniała alterna-tywa w kontekście modernizacji starego pola.
City Budget to nasz najtańszy system do gry w mini-golfa, jed-nak jego
wykonanie nie odbiega jakością od innych oferowa-nych przez nas systemów.
Dlatego, dajemy 5-letnią gwarancję na profile ram i roczną gwarancję na
konstrukcję i inne materiały.
System składa się z łatwych w montażu prefabrykowanych komponentów,
co sprawia, że na okres zimowy można go z łatwością przenieść do wewnątrz
budynku.
Zamówione tory są dostarczane bezpośrednio z naszej fabryki w Örnsköldsvik
(Szwecja) zgodnie z postanowieniami umowy. Za rozładunek towaru
odpowiada klient.

RAMA KONSTRUKCJI
Szwedzka sosna północna impregnowana
ciśnieniowo.
POWIERZCHNIA DO GRY
Wykładzina Gloftex (5 mm) przyklejana
do 12 mm sklejki wodoodpornej.
PRZESZKODY
Drewno impregnowane ciśnieniowo i stal
nierdzewna.
DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ
Długość toru........................................4,90 - 7,05 m
Szerokość fairwaya ...................................... 0,70 m
Szerokość greenu.......................................... 1,20 m
Długość całkowita (9 torów)......................58 m
Długość całkowita (12 torów)...................77 m
Długość całkowita (18 torów)................108 m
MINIMALNA POWIERZCHNIA
9 torów ................................................................. 200 m2
KOMPLET AKCESORIÓW
Kije............................................................................. 10 szt.
Piłki ........................................................................... 25 szt.
Tablice wyników ............................................. 10 szt.
Karty wyników ........................................... 1000 szt.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian lub literówek.

Kształt torów
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Inspiracja

Wzbogać pole City Budget o Zwariowane
Sprawdź nasz sklep internetowy!
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
za-bawnych przeszkód, które podniosą wartość rozrywkową
Two-jego pola do mini-golfa i przyciągną więcej graczy.
Zobacz wszystkie Zwariowane Przeszkody na
www.webshop.citygolf.com.
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