MINIGOLF

Hauskaa asiakkaille - tuottavaa sinulle

Mini Golf – The fun and classic way.

Tee rahaa minigolfilla
Laadukkaat radat

City Mini Golf on euroopan johtava minigolfratojen suunnittelija.
Olemme toimittaneet useita tuhansia minigolfkenttiä viimeisen
yli 60 vuoden aikana, joista parhaillaan nauttivat ihmiset ympäri
maailman.
Kaikki ratamallimme ovat korkealaatuisia ja ovat helposti koottavissa ja siirrettävissä. Tämän
johdosta saat radat nopeasti toimintakuntoon. Voit saada täysin
toimintavalmiiksi kenttämme jo
kahden viikon kuluessa tilauksesta.
Ratamme vaativat hyvin vähän
huoltotoimenpiteitä. Esimerkiksi
ratojemme laidat ovat suojattu
UV-suojatuilla keltaisilla listoilla.
Tahdoit sitten maailmanluokan
kilpailukentän tai perusradat
omalle pihallesi, City Mini Golfilla on monia mielenkiintoisia
ratkaisuja

Vain 8 pelaajaa
päivässä riittää
kattamaan City
minigolfkentän
hinnan.

Laske kenttäsi
tuotto nettisivuillamme
Minigolf on jännittävä ja hauska
aktiviteetti vierailijoillenne ja
heidän ilosta voi tulla sinun tuottosi.
Haluatko selvittää kuinka monta
vierasta tarvitset investoinnin
kattamiseen? Etsi vastaus nettisivuiltamme.
www.adventuregolf.fi/make-money
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Ratoja kaikille
-Laaja valikoima ja monia mahdollisuuksia

City Competition

on
kilapilukäyttöön sopiva kenttä. City Competition kattaa
suunnittelultaan, esteiltään ja pelattavuudeltaan, vaativimmankin harrastajan tarpeet.
City Competition ratoihin voi liittää Crazy - esteitämme
tehden radoille persoonallisen teeman - täydellinen
vaihtoehto jos haet minigolfkenttää kilpailuihin ja
viihteeksi.
Yksinkertainen ja helppo asentaa ilman raskaita koneita. Tämä tekee City Competitionista helpon myös
ympäristölle missä tulee ottaa huomioon ympäröivä
luonto.

City Fun Park

on oivallinen ratkaisu kun haluat
avata uuden kentän tai päivittää vanhaa kenttääsi.
Fun Park radoissa on käytetty hieman perinteisestä poikkeavaa
suunnittelua, kuitenkaan pilaamatta hyvää ja haastavaa pelikokemusta
mikä on tyypillistä City Golf kentille.
Tehden radat entistä houkuttelevimmiksi, olemme lisänneet näihin
ratoihin valmiiksi suosittuja Crazy -esteitämme. Tämä mallisto houkutteleekin erityisesti perheitä ja nuorisoa.
City Fun Park toimitetaan helposti koottavina lohkoina jotka ovat helpot
asentaa käyttövalmiiksi. Kaksi henkilöä pystyvät helposti käsittelemään
näitä lohkoja. Lohkojen pienen painon vuoksi, on ratoja helppo säätää
tai siirtää ja täten pienentää tarvittavien maatöiden kustannuksia.
City Fun Park toimitetaan pakettina, johon kuuluu kaikki mitä tarvitset
tuottavan aktiviteetin pyörittämiseen.

City Budget

on hyvä ratkaisu jos etsit
ratoja täydentämään jo olemassa olevaa bisnestäsi. City
Budget täydentää upeasti vanhemmankin alueen.
City Budget on halvin kokonaisuutemme, mutta radoissa on
kuitenkin sama vankka rakenne kuin muissa malleissamme.
Ratoja voidaan täydentää Crazy esteillämme tai lisätä ratojen määrää muista malleistamme. Radat toimitetaan helposti
koottavina lohkoina, jotka ovat helpot asentaa ja ovat helposti
siirrettävissä sisälle vaikka talven tullen.
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City Combi

:sta löydät muunneltavia esteitä,
tarjoten hauskan ja monipuolisen golfkokemuksen pienille alueille.
City Combi on täydellinen ratkaisu alueisiin joissa tila on rajoitettu,
kuten kahviloihin, ravintoloihin, yritystiloihin, kouluihin ja messuille tai
yksinkertaisesti omalle takapihallesi.
City Combi on helppo siirtää sisätiloihin huonon sään yllättäessä. Radat toimitetaan helposti koottavina lohkoina, jotka ovat helpot asentaa
käyttövalmiiksi.
Kummatkin radat on jaettu kahteen eri 2,50 m lohkoon johon saa
lisävarusteena pikalukitusmekanismin, joilla helposti kiinnität lohkot
toisiinsa tai irrotat toisistaan.
Kaikki tuotteemme tulevat selkeiden kokoamisohjeiden kera, jossa
ohjeita myös pelivaihtoehtoihin.
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Pelaa & nauti
- takapihalla tai suuressa keskuksessa

City Park

City Park on hieman kapeampi ja lyhyempi
kuin viralliset kilpailuradat, mutta löydät radoista saman vankan
rakenteen kuin muista malleistamme. City Park radat toimitetaan
helposti koottavina lohkoina, jotka ovat helpot asentaa ja siirtää.
City Park on hyvä valinta jos haluat uuden kentän edullisesti ja nopeasti. Voit aloittaa vaikka 9-reiän ratkaisulla ja laajentaa myöhemmin
ratojen tuottaessa.
City Park ratoihin voidaan lisätä erilaisia Crazy esteitämme tai muita
komponentteja laajasta valikoimastamme. Edullinen ja helppo vaihtoehto toteuttaa haluamasilaisen ratkaisu omiin tarpeisiisi.
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City Grass

radoista löydät muodokkaat linjat ja keinonurmialustan. Pelaajat tuntevat olevansa kuin golf-kentällä.
Muiden kenttiemme tapaan City Grass toimitetaan helposti koottavina
lohkoina ja ovat helpot asentaa. Keinonurmipintaan voidaan asentaa
kerros hiekkaa tekemään pinnasta parhaiten pelattavan. Halutessanne voimme tulla asentamaan radat alueellenne.

City Basic 9

on 9-reiän kokonaisuus joka
on tarkoitettu asennettavaksi koville alustoille, kuten betonille,
laatoituksille tai soralle. City Basic radat ovat rakenteeltaan hieman
muita ratoja yksinkertaisemmat, tarjoten pienimmät mahdolliset
kustannukset.
Radat toimitetaan kevyinä, helposti koottavina lohkoina, ja ovat
kevyet siirtää sisätiloihin talven tullen.

City Basic Combi

on paras ratkaisu alueille joissa tila on rajoitettu. Tai yksinkertaisesti kotiin asennettavaksi.
Mallistoon kuuluu kaksi rataa - tasainen ja mäkirata. Kummassakin radassa on muunneltavia
esteitä, tarjoten usean eri radan kokonaisuuden, pienellä kustannuksella.
City Basic Combissa on muista radoista poiketen hieman yksinkertaisempi rakenne, joka
mahdollistaa ratojen hankkimisen mahdollisimman pienellä kustannuksella.
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Adventuregolf
- minigolfia parhaimmillaan

Adventure golfista löydät usein
teemoitettuja ratoja sisä- tai ulkotiloista. Ratoja rakennuksineen, vesielementtejä, bunkkereita, esteitä ja
koriste-elementtejä. Radat näyttävät
puistomaisilta golfkentiltä, mutta ovat
pelattavissa puttausetäisyydeltä.
Jännittävä projekti jossa vain mielikuvitus on rajana - ideasta valmiiseen
tuotteeseen.
Olemme toimittaneet toista sataa
Adventure Golf keskusta ympäri
Euroopan.
Lue lisää sivuilta :
www.adventuregolf.fi/City-adventure.
html

Tarvikkeet, esteet ja ylläpitotarvikkeet
City Golfilta löydät kaiken tarvittavan
minigolfkenttäsi menestyksen eteen.
Löydät viimeisimmät mailat, pallot,
tuloskortit, kyltit jne.

Meiltä löydät myös laajan valikoiman
Crazy esteitä ja perinteisiä esteitä,
tehden radoistanne entistä houkuttelevammat.
City Golfilta löydät täyden valikoiman ylläpitomateriaaleja kentän
hoitoasi varten.
Kaikki mitä tarvitset, silloin kun tarvitset.

Lisätietoa osoitteesta:

www.adventuregolf.fi
TOIMITTAJA:

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