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City MINI GOLF
Zábava pre vašich návštevníkov 

– zisk pre vás
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CITY GOLF EurOpE JE VEDÚCA SpOLOČNOSŤ navrhujúca 
minigolfové ihriská v Európe. Za uplynulých 50 rokov sme postavili 
niekoľko tisíc minigolfových ihrísk, ktoré v súčasnosti poskytujú 
zábavu ľuďom na celom svete.

Všetky modely našich golfových ihrísk sú dostupné v stavebnicových 
dieloch vysokej kvality, ktoré sa jednoducho zmontujú. Vďaka tomu 
môžete svoje minigolfové ihrisko postaviť a sprevádzkovať rýchlo 
a jednoducho. V skutočnosti môžete mať plne funkčný systém 
pripravený na používanie skôr ako dva týždne po zadaní objednávky!

Všetky modely našich golfových ihrísk sú navrhnuté tak, aby 
vyžadovali minimálnu údržbu. Napríklad, zadržiavacie okraje sú 
chránené príťažlivou žltou hranou z UV plastu určeného pre náročné 
aplikácie.

Či už chcete ihrisko s parametrami pre svetové majstrovstvá alebo 
základné minigolfové ihrisko vo svojej záhrade, spoločnosť City Mini 
Golf má mnoho atraktívnych riešení.

ZArOBTE pENIAZE S 
MINIGOLFOM

Vypočítajte si 
na našej 
internetovej 
stránke svoje zisky
Minigolf je pre vašich 
návštevníkov vzrušenie a 
zábava. A ich zábava sa môže 
zmeniť na vaše zárobky.

Chcete vedieť, koľko 
návštevníkov potrebujete, 
aby sa vám investícia vrátila? 
Nájdite odpoveď na našej  
internetovej stránke:

Nech sú vaše zisky rýchlejšie, 
ako ste 
čakali!

www.citygolf.se/en/make-money
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IHrISKÁ prE KAŽDÉHO

ŠIrOKý SOrTIMENT NAŠICH VýrOBKOV vám dáva 
obrovské možnosti, ak plánujete otvoriť nové minigolfové 
ihrisko alebo vylepšiť jestvujúce ihrisko. Ihrisko City Fun Park 
má trochu odlišný dizajn ako tradičné minigolfové ihriská, no 
bez kompromisov v rámci výnimočného zážitku z hry, ktorý 
charakterizuje ihriská od spoločnosti City Golf Europe. 

Aby boli ihriská ešte príťažlivejšie, ako štandardné funkcie 
používame niektoré obľúbené bláznivé prekážky. Vďaka týmto 
prekážkam sú ihriská atraktívnejšie a plné výziev pre hráčov 
každého veku.

Ihrisko City Fun Park sa dodáva v stavebnicových dieloch, 
ktoré tvoria systém s jednoduchou montážou, pripravený na 
používane. S týmito dielmi môžu ľahko manipulovať dvaja 
ľudia. Ihrisko City Fun Park sa dodáva ako kompletný balík so 
všetkými dielmi a príslušenstvom, ktoré potrebujete na rýchlu 
montáž a sprevádzkovanie systému.

IHrISKO CITY BuDGET JE IDEÁLNE, ak plánujete 
vylepšiť staršie ihrisko alebo otvoriť nové zariadenie. Je 
to náš najlacnejší minigolfový systém, no súčasne má 
rovnako pevnú konštrukciu ako naše ostatné systémy.

Vás systém City Budget môže byť vybavený bláznivými 
prekážkami a príslušenstvom. Tak ako všetky naše ihriská, 
aj tieto ihriská sa dodávajú v stavebnicových dieloch, ktoré 
tvoria systém s jednoduchou montážou, pripravený na 
používane. Ďalšou výhodou je, že tento systém možno 
v zime jednoducho presunúť do interiéru, aby ste mohli 
zarábať celý rok!

Široký sortiment našich výrobkov vám dáva obrovské možnosti.

CITY FuN pArK 

City Budget

TENTO SYSTÉM TVOrÍ deväť jamiek a má o trochu ľahšiu 
konštrukciu ako naše ostatné systémy. Tento systém treba 
umiestniť na pevný, hladký povrch, napríklad na betón, 
dlaždice alebo asfalt. 

Dodáva sa v stavebnicových dieloch, ktoré sa jednoducho 
zmontujú. S dielmi môžu ľahko manipulovať dvaja ľudia, 
vďaka čomu je práca jednoduchá a ihrisko možno v zime 
ľahko premiestniť do interiéru. 

City BasiC 9 
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SÚŤAŽTE A ZABAVTE SA
Na vašom dvore alebo vo veľkom komplexe.

iHRisKO City BasiC COMBi tVORia dVe JaMKy a je 
ideálne do malých priestorov. Obidve jamky majú skladacie 
prekážky, ktoré umožňujú rôzne hracie kombinácie. 
Rovnako ako City Combi, aj ihrisko City Basic Combi 
ponúka široký výber možností hrania pri minimálnych 
nákladoch.

Tento systém má trochu jednoduchší dizajn ako naše 
ostatné minigolfové ihriská, no bez kompromisov v rámci 
výnimočného zážitku z hry, ktorý charakterizuje ihriská od 
spoločnosti City Golf Europe. Objednajte si svoj systém 
ešte dnes a čakajte jeho dodávku do 2 až 4 týždňov alebo 
podľa dohody.

City BasiC COMBi

TENTO SYSTÉM TVOrIA dve jamky s nastaviteľnými 
prekážkami. Jedna jamka má sklon a druhá je plochá. Táto 
veľkosť sa vynikajúco hodí pre malé priestory, napríklad 
v kaviarňach či reštauráciách, vo firmách, na výstavách, 
v školách či dokonca doma vo vašej záhrade. City Combi 
ponúka široký výber možností hrania pri nízkych nákladoch.

Systém je jednoduché premiestniť v nepriaznivom počasí 
do interiéru. Dodáva sa v stavebnicových dieloch, ktoré sa 
jednoducho zmontujú a demontujú. 

Súčasťou dodávky sú podrobné pokyny na inštaláciu a 
odporúčania pre rôzne montážne kombinácie. Objednajte 
si svoj systém ešte dnes a čakajte jeho dodávku do 2 až 4 
týždňov alebo podľa dohody.

City COMBi 

pODpOrTE SVOJE pODNIKANIE 
s produktom City Promotion.

City Promotion je praktický a cenovo
výhodný produkt na podporu vášho 
podnikania. Na jamkovisko vytlačíme vaše logo spolu s 
požadovaným reklamným posolstvom.

City Promotion je minigolfové ihrisko, ktoré možno 
používať na veľtrhoch a iných akciách, pri aktivitách 
zamestnancov či v predajniach. Jednoducho sa zmontuje 
a skladuje. City Promotion možno dodať s rôznymi 
prekážkami.

CITY prOMOTION

NOVINKY!
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City Adventure Golf – In touch with time.

ADVENTurE GOLF

prÍSLuŠENSTVO, prEKÁŽKY A 
MATErIÁL NA OprAVu

ADVENTurE GOLF pOSÚVA MINIGOLF vďaka svojim 
oblým jamkám a širokému výberu tematík a prostredí na 
úplne novú úroveň. Tieto ihriská vyzerajú ako obvyklé 
veľké golfové ihriská, len s tým rozdielom, že na celom 
ihrisku používate len palicu na zahratie do jamky (putter).

Ihrisko si môžete navrhnúť presne podľa svojich predstáv, 
v interiéri alebo exteriéri. Vylepšite ho budovami, vodnými 
systémami, bunkrami, prekážkami a nekonečným 
výberom dekorácií. Jediným obmedzením je vaša 
predstavivosť!

Spoločnosť City Golf Europe je líder na európskom 
trhu a dodala 160 minigolfových ihrísk. Viac o našich 
realizovaných projektoch si prečítajte na našej internetovej 
stránke www.citygolf.com

SpOLOČNOSŤ CITY GOLF EurOpE má kompletné 
príslušenstvo, ktoré možno budete potrebovať, ako sú 
palice, loptičky, score karty, prekážky a ešte viac. Máme aj 
kompletný sortiment materiálov na opravu a servisovanie 
vášho golfového ihriska.

Prečo kompletne neprerobiť vaše jestvujúce minigolfové 
ihrisko? Nechajte, aby naši pracovníci vymenili vaše staré 
podložky umelou trávou najvyššej kvality podľa vášho 
výberu. Vaše ihrisko nebude len skvelo vyzerať, ale 
bude sa na ňom aj vynikajúco hrať. Naše príslušenstvo a 
materiály na opravu sú dostupné na stránke 
www.citygolf.com. 

NÁJDITE SVOJICH DISTrIBÚTOrOV 
Obráťte sa na nás pre ďalšie informácie.
Našich distribútorov nájdete na stránke 
www.citygolf.com.

Vzrušenie a výzva.

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 


