
Adventure Golf – In touch with time.

ADVENTURE GOLF
Minigolf parhaimmassa olomuodossaan
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dventure Golf kattaa kenttiä monenlaisilla teemoilla sisä- ja 
ulkokäyttöön, kenttiä joissa on rakennuksia, vesielement-

tejä, bunkkereita, esteitä ja koriste-elementtejä. Kentät muistuttavat 
tavallisia ison golfin kenttiä ainoastaan sillä erolla, että reiät ovat vain 
puttaus matkan päässä. Adventure Golf on jännittävä projekti, jossa 
asiakkaan ideasta toteutetaan mieltä mullistavia ratkaisuja. 

A

LAATU, TUOTTAVUUS JA PELATTAVUUS –  LÖYDÄT MO-
NIA HYVIÄ SYITÄ VALITA SCANDINAVIAN MINIGOLF AB:N 
ADVENTUREGOLFKENTÄN.

Adventure Golf 
- minigolf parhaimmassa olomuodossaan

Tarjoamme kolmea erilaista adventure golf kenttää: Luonnonmukai-
set kentät, Jungle Golf kentät ja räätälöidyt Custom Made kentät. 
Tarkempaa tietoa näistä vaihtoehdoista löydät seuraavilta sivuilta. 
Voit myös saada inspiraation meidän Five-in-One konseptista, mikä 
tarjoaa laajan pelitarjonnan. Voimme myös tarjota ratkaisuja standar-
di vaihtoehdoistamme tiettyyn hintaan ja tietyillä piirustuksilla. Näistä 
saatte lisätietoa suoraan meiltä. 

Monien vuosien kokemuksella ainutlaatuisten golfkenttien rakennut-
tajana ja Euroopan markkinajohtajana Adventure Golf radoissa, pys-
tymme tarjoamaan teille parhaimman ratkaisun. Vaihtoehtoja on joka 
lähtöön. Olemme toimittaneet yli 120 Adventure Golf kenttää eri puo-
lille Eurooppaa ja olemme ainoa Adventure Golf rakennuttaja joka 
tekee virallisiin kilpailuihin hyväksyttyjä ratoja. 

Adventure golf tarjoaa sinulle mahtavan tilaisuuden houkutella uusia 
asiakkaita, tehdä lisää voittoa ja saada muutkin bisnekset kukoista-
maan.
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Laske voittosi 
nettisivuillamme

Minigolf on jännittävä ja hauska akti-
viteetti vieraillesi. Vieraidesi ilosta voi 
tulla sinun voittosi.  

Haluatko tietää kuinka monta asiakasta 
tarvitset investointisi kattamiseen? Etsi 
vastaus nettisivuiltamme: 

Kenttäsi tekee 
voittoa vain 30 

pelaajalla päivässä

www.adventuregolf.fi/make-money
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PLuonnonkentät
- kaikilla haluamillasi variaatioilla

MEIDÄN JÄNNITTÄVÄT JA KAUNIIT LUONNON-
MUKAISESTI RAKENNETUT KENTÄT TARJOAVAT 
UPEAN KOKEMUKSEN LUONNON HELMASSA.  

LUONNONKENTTIÄ VOIDAAN VAHVISTAA ERI-
LAISILLA ELEMENTEILLÄ, KUTEN VEDELLÄ, KI-
VILLÄ JA SILLOILLA. KERRO VAIN MEILLE MITÄ 
HALUAT.

elaaminen yhdellä Adventure Golf kentistämme 
voi olla ainutlaatuinen kokemus, joka rentouttaa 

ja tarjoaa haasteita ollen  upea tapa viettää päivä luonnon 
helmas-sa.  

Ratamme rakennetaan hyvin kuivattuun, maisemoituun alu-
eeseen käyttäen laadukasta keinonurmea. Ratoihin käyte-
tään lyhyttä, puttaukseen tarkoitettua nurmea, kuten myös 
karheampaa ”raffi” nurmea. Tarkoituksena on tarjota paras 
mahdollinen pelikokemus, jossa aidon nurmen pelituntuma.  

Luonnonkentät muodostavat eri eriratojemme perustan, ja 
tältä samalta pohjalta lähtevät myös muut Adventure Golf 
ratamme.  

Lisäelementtejä voidaan lisätä luonnon kenttiin myö-
hemminkin, tehden radoista entistä houkuttelevammat.

Luonnonkentät koostuvat normaalisti väy-
lästä, raffista ja greenistä. Jokaiseen rataan 
liitämme myös kyltin peliohjeineen. Lisävaih-
toehtoina tarjoamme erilaisia vesielementtejä 
kuten puroja, lampia ja vesiputouksia.  

Väylien väliset käytävät voidaan myös tehdä 
erilaisista materiaaleista. Myös penkkejä 
voimme lisätä eri kohtiin.  

Toivomme saavamme suunnitella alueesi toi-
veidenne mukaisesti piirustuksineen. Tästä 
perimme kuitenkin pienen maksun kattamaan 
kustannuksemme. 
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K

Jungle 
Golf

- jännittävä & eksoottinen villielämä

rokotiili tirkistää pusikosta palmupuiden hei-lu-
essa tuulessa ja voit yhtäkkiä huomata gorillan 

tuijottavan puumajasta.

Teema:

Hiivit luolaan putataksesi pallon reikään vain huomatak-
sesi että et ole yksin. Kaksi pientä kädenkokoista käär-
mettä ovat ottaneet luolan asuinpaikakseen. Juokset 
äkkiä ulos ja huomaat tuijottavasi isoa elefanttia silmiin!  

Tämän ollessa liian jännittävää on aika rentoutua jää-
telöllä viidakkokioskissa. 

SEURAAVA ASKEL ON YHDISTÄÄ LUONNON-
RATOIHIN TARJOAMAMME EKSOOTTINEN 
VILLIELÄMÄ TEEMA. NÄMÄ OVAT UNIIKKEJA 
RATOJA JOTKA HOUKUTTELEVAT VIERAILE-
VIA ASIAKKAITA.

Eksoottisia villieläimiä ja 
tarvikkeita voidaan lisätä 
mihin tahansa Jungle Golf 
rataan.  

Esimerkkeinä mm. viidak-
kokioski, Afrikkalainen 
tupa, palmusilta, köysi-
lautta greenille, gorilla, 
käärmeenkolo, palmupuita, 
papukaijoja, puumajoja, 
kilpikonnia, tiikeri tai sitrus-
puu. 
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Anna mielikuvituksesi laukata va-
paasti. Etkö löydä haluamaasi vali-
koimastamme. Pystymme toteutta-
maan myös eri eläimiä ja koristeita 
toivomustenne mukaan.  

Suunnittelemme mielellämme alu-
eellesi sopivan ratkaisun piirustuk-
sineen ottaen huomioon kaikki tar-
peenne. Tästä työstä joudumme 
kuitenkin veloittamaan pienen 
maksun kattamaan kustannukset. 
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CCustom Made
- räätälöity tarpeisiinne

ustom Made kenttämme on rakennettu täysin 
omien toiveidenne ja teeman mukaisesti. Radat 

vaativat luonnollisesti enemmän panostusta kuin luon-
nonkentät, mutta lopullisista kustannuksista voit myös 
päättää itse. Nämä kentät ovat aina yksilöllisiä.  

Toimittaaksemme oikeanlaisen tunnelman ja ilmapiirin, 
voimme esimerkiksi laatia pienoismalleja tunnetuista 
rakennuksista, linnoista tai kartanoista, eläimistä, ihmi-
sistä ja piirroshahmoista, työkaluista ja aluksista. Voim-
me tehdä seinämaalauksia, istuttaa puutarhoja tai laatia 
Crazy-esteitä. 

Kaikki kenttämme perustuvat luonnonkenttiin, joihin on 
valittavissa vesielementtejä, polkumateriaaleja ja penk-
kejä (kts. s. 4-5).

CUSTOM MADE -RADAT OMILLA VALINNOILLASI 
JA TOIVEILLASI RAKENNETTUNA OMANLAISEEN 
TEEMAAN. RADAT, JOISSA  NÄKYY OMA MAAIL-
MASI. MAINIO TAPA HOUKUTELLA ENEMMÄN 
VIERAILIJOITA JA TEHDÄ SUUREMPIA VOITTO-
JA. 
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Olemme rakentaneet ja suunnitelleet lukuisia teemoitettuja kenttiä sisä– 
ja ulkotiloihin. Teemoja kuten, merirosvot, Hansa kaupunki, keskiaika, 
Venetsia, keilaus, aasialainen puutarha, meri, tropiikki, dinosaurukset, 
veneet ja padot, kuten myös kaupunkikohtaisia teemoja Örebro:ssa, Ty-
lösandissa, Falunissa, Åressa ja Värmdössä.  

Voimme toimittaa kenttiä myös erikoisvalaistuksin, valitsemillasi kivillä, 
penkeillä, aidoilla ja istutuksilla. Voimme rakentaa tuulimyllyjä, sukel-
lusveneitä, majakoita, valaita, soutuveneitä, keskiaikaisia linnoja ja oike-
astaan mitä vain haluatte.  

Anna mielikuvituksesi laukata vapaasti. Suunnittelemme mielellämme 
kentän alueellenne, ottaen huomioon kaikki erikoistoiveenne. Tästä kui-
tenkin perimme pienen maksun kattamaan kustannuksemme. 
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erro meille kuinka monta näistä viidestä aktiviteetista haluat. Liitä kioski 
tai ravintola alueeseen ja houkuttele asiakkaita pitkin sesonkia. Tämä 

konsepti on täydellinen kaikenlaisille asiakkaille; lapsille, eläkeläisille, yrityk-sille 
ja yksityisille.  Suunnittelemme mielellämme haluamanne aktiviteetit teille pii-
rustuksineen. Tästä työstä joudumme kuitenkin veloittamaan pienen maksun 
katta-maan kustannuksemme.

K

TEILLE JOILLA ON SUURET MAA-ALUEET, ADVENTURE GOLF, MI-
NIGOLF, JALKAPALLO GOLF, PUTT GOLF JA BOWLS VOIVAT MUO-
DOSTAA HIENON KOKONAISUUDEN HOUKUTELLEN VIERAILI-
JOITA, JOTKA HALUAVAT VIETTÄÄ ENEMMÄN AIKAA TAI HAKEVAT 
PÄIVÄN KESTÄVÄÄ AKTIVITEETTIA. 

5-in-1 Combi Golf
- Ratkaisuja laajoille alueille 

JALKAPALLO 
GOLFvaatii eniten tilaa, 
mutta vähän esivalmisteluja. Jos teillä 
on pelto tai niitty käytettävissä, tämä 
sopii tarkoitukseen mainiosti.  

Pelaajat potkivat pallon kenttää pitkin, 
golfin sääntöjä noudattaen. Pallon on 
läpäistävä tai ylitettävä kentällä olevat 
esteet ja voittajaksi selviää pelaaja 
joka selviää vähimmin potkuin. 

MINIGOLF on perinte-
inen ja hauska harrastus, jota arvosta-
vat niin alan harrastajat kuten muut-
kin vierailijat. Tarjoamme 8 erilaista  
ratamallistoa joihin voidaan lisätä 
myös Crazy esteitämme.  

Viimeisen 60 vuoden aikana olemme 
tuottaneet useita tuhansia minigolf-
kenttiä ympäri Eurooppaa. Kaikki rata-
mallimme on valmistettu laadukkaista 
materiaaleista, jotka ovat helpot siirtää 
ja asentaa. 

Tämä sallii bisneksen aloittamisen no-
peasti ja helposti. 

ADVENTURE
GOLF kentät voidaan ra-
kentaa haluamanne teeman mukaan, 
luonnonmukaisiksi, Jungle Golf te-
emaksi, tai yksilöidyksi Custom Made 
kentäksi.  

Lisätietoa esitteen alkuosista.
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PUTT GOLF on 
curlingin tapaista peliä. Lajissa käy-
tetään kuitenkin putteria jolla lyödään 
kuusi golfpalloa mahdollisimman lä-
helle kohdetta.  

Tarkoitus on saada mahdollisimman 
monta palloa lähemmäksi keskipesää 
kuin vastustaja. Radat on rakennettu 
keinonurmesta ja ovat 4,5 metriä pit-
kiä. 

BOWLS on peli joka sai 
alkunsa Englannista 1200-luvulla. Laji 
on suosittu ja sosiaalinen, ja tarkoi-
tuksena on joukkueittain saada mah-
dollisimman monta palloa lähimmäksi 
maalipalloa. Jokainen pallo mikä on 
lähintä vastustajan palloa lähempänä 
kohdepalloa on yhden pisteen arvoi-
nen. Oikein pelattu pallo pitää jäädä 
kohdealueelle ollen osumatta keskellä 
olevaan esteeseen.  
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dventure Golf paketti kustantaa normaalisti 172 
000-343 000 euroa. Jos käytössänne on 400 m2 

- 600 m2 alue, on standardoitu Adventure Golf paketti hyvä 
ratkaisu jonka saat käyttövalmiiksi tuottavaksi tuotteeksi 
nopeasti. Kustannus on alle 114 500 euroa.

Standardi-mallin kentät ovat selvästi alle muiden Adven-
ture Golf ratojen hintojemme. Säästät näin suunnittelussa, 
yksilöidyissä piirustuksissa ja muissa kustannuksissa.

A

JOS HALUAT NOPEASTI JA EDULLISESTI AD-
VENTURE GOLF KENTÄN, TARJOAMME 9– TAI 12 
RADAN KENTÄN STANDARDOIDULLA MALLILLA.

Standardi Adventure Golf
- Adventure Golf edullisesti

Yllä olevassa piirustuksessa näet standardi pohjakuvat 
9-reikäisen (punaiset liput) ja 12-reikäiselle (siniset liput) 
ratkaisulle.

9-reiän standardi radat vaativat alueekseen 400 m2, josta 
310 m2:n on keinonurmipelipintaa. 12-radan vaihtoehto 
vaatii 600 m2:n alueen, josta 440 m2 on keinonurmipelipin-
taa.

Pyydä meiltä tarkempi tarjous näistä malleista.

JÄLLEENMYYJÄ: TOIMITTAJA:

JO VAL OY 
Posti: Torpparinkatu 8 A 2, 20780 KAARINA, FINLAND
Yhteys: Jouni Valkjärvi
Puhelin: +358 400 540 200
E-mail: info@adventuregolf.f  Kotisivu: www.adventuregolf.f


