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ADVENTURE GOLF SA HRÁ  na exteriérových aj 
interiérových ihriskách s rôznymi tematikami. Na ihriskách sa 
môžu nachádzať budovy, vodné systémy, bunkre, prekážky a 
dekoratívne prvky. 

Tieto ihriská vyzerajú ako obvyklé veľké golfové ihriská, len 
s tým rozdielom, že všetky jamky sa nachádzajú v rámci 
vzdialenosti na zahratie do jamky. Na začiatku vzrušujúceho 
projektu je váš nápad a na konci hotový produkt, pri ktorom 
limity stanovuje len vaša predstavivosť. 

Ponúkame dva typy ihrísk Adventure Golf: Golfové ihriská 
inšpirované prírodou a Ihriská na zakázku (napríklad s 
tematikou džungle či pirátskou tematikou). Na nasledujúcich 
stranách si môžete prečítať viac o našich ihriskách Adventure 
Golf. Ponúkame aj koncept na kľúč vo forme balíka ihrísk 
za pevnú cenu s menšími, štandardizovanými jamkami a so 
stanoveným rozmiestnením.

S mnohoročnými skúsenosťami v budovaní jedinečných 
golfových ihrísk vo Švédsku a ako vedúca spoločnosť na 
európskom trhu adventure golfu vám dokážeme dodať 
optimálne riešenie. Možnosti sú nekonečné. Prevádzkovateľom 
po celej Európe sme dodali vyše 160 ihrísk na Adventure Golf. 

Adventure golf vám dáva úžasnú možnosť, ako pritiahnuť 
nových návštevníkov, vytvoriť zisky a podporiť vaše podnikanie 
prostredníctvom mnohých ďalších pridaných hodnôt. 

KVALITA, VÝNOSNOSŤ A PRIPRAVENOSŤ NA HRU. 
JE MNOHO DÔVODOV, PREČO SI VYBRAŤ IHRISKO 
NA ADVENTURE GOLF OD SPOLOČNOSTI CITY 
GOLF EUROPE. VĎAKA SVOJIM SKÚSENOSTIAM 
SME JEDINÝ VÝROBCA IHRÍSK NA ADVENTURE 
GOLF, KTORÝ SPĹŇA MINIGOLF OPEN STANDARD 
(MOS) PRE SÚŤAŽNÉ HRY VO ŠVÉDSKU.

Vzrušujúci minigolf plný výziev.
ADVENTURE GOLF

Vypočítajte si na našej internetoVej 
stránke sVoje zisky 

Adventure Golf je pre vašich návštevníkov vzrušenie a 
zábava a pre vás investícia, ktorá sa rýchlo splatí. Chcete 
vedieť, koľko návštevníkov potrebujete, aby sa vám 
investícia vrátila? 

Výnosnosť – rýchlejšia, ako si myslíte!

Marina di Venezia, Taliansko.

Schloss Dankern, Nemecko.

Nájdite odpoveď na našej internetovej stránke: 
www.citygolf.se/en/make-money
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MINIGOLF na našich ihriskách na Adventure Golf je relaxačný 
zážitok prinášajúci výzvy, ktorý prežijete s rodinou a priateľmi v 
nádherných prírodných scenériách. 

Naše ihriská staviame na dobre odvodnených, upravených 
povrchoch pomocou umelej trávy najvyššej kvality. Hracie 
dráhy sú tvorené krátkou trávou, tráva na okrajoch (tzv. rafy) 
je hrubšia a dlhšia. Cieľom je vytvoriť skvelý zážitok z hry 
prinášajúci pocit hrania na skutočnej tráve.

Ihriská inšpirované prírodou predstavujú základ nášho 
konceptu a všetky naše ihriská vychádzajú z tohto typu.  

Časom možno na ihrisko inšpirované prírodou pridávať rôzne 
funkcie, čím sa vylepší a pritiahne nových hráčov.

Vylepšite svoje ihrisko
Základom ihriska inšpirovaného prírodou sú minigolfové 

NAŠE VZRUŠUJÚCE A KRÁSNE IHRISKÁ 
INŠPIROVANÉ PRÍRODOU VÁM PONÚKAJÚ 
GOLFOVÝ ZÁŽITOK V NÁDHERNÝCH 
SCENÉRIÁCH. IHRISKÁ INŠPIROVANÉ PRÍRODOU 
MOŽNO OBOHATIŤ O RÔZNE PRVKY, AKO 
JE VODA, KAMENE ČI MOSTY. STAČÍ SI LEN 
VYBRAŤ.

S najrôznejšími variáciami.

jamky, dráhy, rafy a jamkoviská (greeny). Pri každom ihrisku je 
umiestnená aj značka s pokynmi pre hráčov. Navyše, ihrisko 
možno obohatiť o rôzne vodné prvky, ako sú potoky, jazerá, 
fontány, vodopády a kamene s vodou. Do oblastí medzi 
jamkami možno vysadiť rôzne príťažlivé kvety a rastliny.

Chodníky medzi jamkami sa tiež vyrábajú z rôznych materiálov 
a s rôznym vzhľadom. Okolo ihriska možno nainštalovať lavičky, 
vďaka ktorým bude prostredie lákavejšie a pohodlnejšie.

Radi vám navrhneme ihrisko a prispôsobíme všetky jeho časti 
tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Za tento typ navrhovania 
si účtujeme príplatok. Obráťte sa na nás pre ďalšie informácie. 

Malmö, Švédsko.

Priština, Kosovo.

Le Capanne, Taliansko.Union Lido, Taliansko.

GolF inšpiroVaný 
príroDoU
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na zákazkU
jediným obmedzením je vaša predstavivosť.

IHRISKU VYBUDOVANÉMU NA ZÁKAZKU S TÉMOU 
A DEKORÁCIAMI, KTORÉ SI VYBERIETE, MÔŽETE 
VTISNÚŤ OSOBNÚ PEČAŤ ČI POUŽIŤ MIESTNE 
TYPICKÉ PRVKY. OBMEDZENÍM JE LEN VAŠA (A 
MOŽNO NAŠA) PREDSTAVIVOSŤ. 

prispÔsoBte si sVoje ihrisko podľa vlastných 
predstáv a zvolenej tematiky. Tento typ ihriska je samozrejme 
nákladnejší ako jednoduché ihrisko inšpirované prírodou a 
celkové náklady určujú požiadavky klienta na rozmiestnenie 
prvkov a na dekorácie. Vaše ihrisko bude jedinečné – riešenie 
na kľúč so všetkým, čo vytvára tú správnu atmosféru. 

stavby a bláznivé prekážky
Napríklad vytvárame miniatúrne známe budovy či mestské 
štvrte, hrady a zámky, modely zvierat, ľudí, rozprávkové 
postavy, nástroje, autá a krajinné scenérie. 

V rámci ihrísk dokážeme maľovať na 
stavby, vysadiť záhrady a nainštalovať 
bláznivé prekážky.

Všetky ihriská vychádzajú z našich ihrísk inšpirovaných 
prírodou, ktoré zahŕňajú rôzne vodné funkcie, chodníky a 
lavičky (pozri str. 4 – 5).

od Benátok až po Värmdö
Vybudovali a navrhli sme interiérové a exteriérové ihriská s 
rôznymi mestskými tematikami, ako sú Pisa a Benátky, alebo 
tematikami odzrkadľujúcimi miestne prostredie, napríklad 
Tylösand, Åre a Värmdö vo Švédsku. Veľmi obľúbené sú aj 
pirátska tematika a tematika džungle. 

Naše ihriská možno vybaviť aj bowlingom alebo ázijskými 
záhradami. Okrem toho máme skúsenosti aj v budovaní 
ihrísk prístupných pre invalidov. Ako vidíte, nič pre nás nie je 
nemožné.

Váš návrh 
Naše ihriská sú dostupné so špeciálnym osvetlením, na 
výber máte rôzne kamene, lavičky, ploty a rastliny. Dokážeme 
vybudovať veterné mlyny, ponorky, majáky, veľryby, lode s 
veslami, stredoveké hrady a v podstate všetko, čo si vymyslíte 
– dajte slobodu svojej predstavivosti! 

plánovanie a prispôsobenie
Radi vám navrhneme ihrisko a prispôsobíme všetky jeho časti 
tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Za tento typ navrhovania 
si účtujeme príplatok. Obráťte sa na nás pre ďalšie informácie.

Tematika džungľa, Dánsko.

Tematika džungľa, Nemecko.

Mestská tematika, Švédsko.

Mestská tematika, Taliansko.

Pirátska tematika, 
Veľká Británia.

Pirátska tematika, Veľká Británia.
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POSTAVILI a navrhli sme interiérové a exteriérové ihriská 
s rôznymi tematikami aj bez nich a s vodnými systémami. 
To, že ihrisko bude postavené v interiéri, nemusí znamenať 
pre vašu predstavivosť a preferencie žiadne obmedzenia. 
Tematiku, ktorú si vyberiete, prispôsobíme dostupnému 
priestoru v interiéri či exteriéri.

Dokážeme aj namaľovať fluorescenčné dekorácie, ktoré v 
UV svetle vytvoria svetelné efekty.

Majte prevádzku otvorenú celý rok a zarábajte peniaze. 
Osloboďte svoju predstavivosť. Radi prispôsobíme ihrisko 
vašim špeciálnym potrebám. 

Neváhajte, obráťte sa na nás a pusťme sa do kreatívnej 
diskusie bez obmedzení. Našich distribútorov nájdete na 
stránke www.citygolf.com.

VNÚTRI ALEBO VONKU?
Vybudujeme to, čo vám bude najviac vyhovovať.

Skara, Švédsko.Skara, Švédsko.

Billund, Lalandia, Dánsko. Pite havsbad, Švédsko

studio-21 plus, s.r.o
Predajca
Slovensko a Česká republika
Tel: +421 910 21 21 21
E-Mail: info@studio21.sk, Web: www.studio21.sk 


