
City Mini Golf – The fun and classic way

City Mini Golf
Hyggeligt for gæsten og lønsomt for dig

www.citygolf.com





City Golf Europe er markedsførende for udviklingen af 
minigolfbaner i Europa. Vi har i over 50 år bygget flere 
tusinde minigolfbaner som nu underholder mennesker 
fra hele verden.

Alle vores modeller fås i præfabrikerede sektioner 
som er lette at samle og som holder den høje kvalitet. 
Det er derfor hurtigt og enkelt at komme igang. Du kan 
faktisk have et velfungerende anlæg klart og færdigt 
på mindre end 2 uger fra bestillingen.

Banerne er konstrueret således så de kræver et 
minimum af vedligehold. Siderne er forseglede med en 
pæn gul beskyttelsesliste i slagfast UV-plast.

Uanset om du ønsker et baneforløb som klarer en VM-
klasse eller et mere enkelt baneforløb, så har City Golf 
flere gode løsninger.

Tjen penge med 
Mini Golf

Beregn lønsomheden 
for dig på vores 
hjemmeside
Minigolf skal væres spæn-
dende og sjovt for den som 
besøger din bane. Deres 
glæde øger din fortjeneste.

Hvor mange gæster skal 
du have igennem? Du kan 
få hjælp til beregningen via 
vores hjemmeside:

http://www.citygolf.com/make-money

Hurtig tilbagebetaling!



Baner til alle slags formål 

Dette er det perfekte anlæg for dig som har tanker 
om et helt nyt anlæg. City Fun Park er designmæssigt 
lidt anderledes sammenlignet med vores traditionelle 
baner, men uden at gå på kompromis med den spil-
fornemmelse som kendetegner banerne fra City Golf 
Europe.

Som standard er disse baner udstyret med vores 
populære Crazy forhindringer, som giver banen en 
bredere målgruppe. Forhindringerne har en attrak-
tionsværdi og frem for alt giver de et mere udfordrende 
spil for dine gæster.

City Fun Park leveres i præfabrikerede sektioner som 
er enkle at samle og montere til et spilleklart anlæg. 
Sektionerne håndteres let af 2 personer og med i 
købet følger naturligvis en komplet pakke med det 
tilbehør der skal til for at starte op.

City Budget er et godt alternativt hvis du skal opgra-
dere et allerede eksisterende anlæg eller til opstart 
af helt ny bane. Med dette anlæg får du god værdi for 
investeringen og får samme gedigne konstruktion som 
vores øvrige anlæg.

Du kan udbygge din City Budget med vores Crazy 
forhindringer og andet tilbehør. Som de øvrige baner 
kommer City Budget også i præfabrikerede sektioner 
som er enkle at samle og montere til et spilleklart 
anlæg. Du får derved også muligheden for at flytte 
dine baner indendørs om vinteren eller uden for 
sæsonen, og kan forsætte din forretning på den måde 
uanset vejret i vinterhalvåret.

Vores brede sortiment giver dig valgmuligheder

Dette anlæg er et 9 huls anlæg og er noget let-
tere i konstruktionen end vores øvrige baner i vores 
sortiment. Banerne bør placeres på en hård og jævn 
overflade, som f.eks beton,fliser, asfalt eller lignende. 

Banerne kommer også i præfabrikerede sektioner 
og monteres let sammen sammen til et helt anlæg.2 
personer kan let håndtere sektionerne. Også her har 
du mulighed for at tage banerne indendørs om vin-
teren eller for at forlænge sæsonen til glæde for din 
forretning.

City Fun Park 

City Budget

City Basic 9 





City Basic Combi

City Combi 

City Promotion

Sjovt med konkurrencer!
Hos dig selv, i det store fællesområde, på din gård eller på din virksomhed

City Basic Combi består af 2 baner og er den perfekte 
løsning på et begrænset område. Begge baner har 
forhindringer der kan foldes, som giver spilleren 
mange sjove kombinationsmuligheder.. Ligesom City 
Combi giver City Basic Combi flere spillevarianter til en 
lav pris.

Banerne er designmæssigt mere enkle end andre af 
vore modeller, men går alligevel ikke på kompromis 
med den velkendte spilfornemmelse som kendetegner 
banerne fra City Golf Europe. Bestil idag og få leveret i 
løbet af 2 - 4 uger eller efter aftale.

Dette anlæg består af 2 baner med justerbare forhind-
ringer. En bane har en bakke og den anden er helt plan. 
Størrelsen er perfekt for dig som ikke har meget plads. 
Ved Cafeen, ved restauranten, virksomheden, udstil-
lingsområdet, skolen, det store fællesområde eller 
måske bare hjemme i haven? City Combi giver mange 
forskellige spillemuligheder til en lav pris. 

Banerne er enkle at flytte, da de leveres i præfa-
brikerede sektioner som let kan samles. Der følger 
naturligvis en udførlig monteringsanvisning med, hvor 
der også er forslag til forskellige spil kombinationer. 
Bestil i dag og få dem leveret i løbet 2 til 4 uger eller 
efter aftale.

Financier dine baner med City Promotion. City Promo-
tion er en nem og omkostningslav måde at profilere 
dit firma på. Vi trykker dit eller din leverandørs logo på 
banen og også et slogan, hvis du ønsker det.

City Promotion er en minigolfbane som kan anvendes 
til forskellige aktiviteter som messer, events, semi-
narer m.m. Men det fungerer også fint på banen ved 
campingpladsen, storcentreret eller dit City Center. 
City Promotion kan udbygges med forskellige slags 
forhindringer.
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Eventyrgolf

Eventyrgolf tager minigolf til et helt nyt niveau med 
sine kuperede baner, hyggelige miljøer og unikke 
temaer. Banerne kan sammenlignes med fullsize 
golfbaner, dog med den forskel at du anvender put-
teren hele vejen rundt.

Projektet kan antage hvilken som helst form udendørs 
eller indendørs. Form din bane med kendte bygninger, 
vandsystemer, bunkers, forhindringer, udsmykninger 
af enhver slag.

Det er kun fantasien der sætter grænser for spæn-
dende dit anlæg kan blive. City Golf Europe er med 
250 leverede eventyrgolf anlæg markedsførende i 
Europa. Læs mere om vores gennemførte projekter på 
www.citygolf.se

Hos City Golf Europa finder du al det tilbehør som du 
behøver. Køller, bolde, scorecard, forhindringer og 
meget mere. Vi har også et tilpasset reparations og 
service sæt til dine baner.

Hvorfor ikke gennemføre en total reparation af dit 
nuværende anlæg? Hvorfor ikke investere i nogle nye 
Crazy forhindringer? Eller lad os erstatte dine gamle 
belægninger med en ny kunstgræs for at optimere 
spiloplevelsen.

Kontakt os for nærmere information. Læs mere på 
www.citygolf.se/webshop 

Spændende og udfordrende

Tilbehør, forhindringer og 
reparationsmateriel

info@citygolf.com •  Tel: +46 (0) 660-513 00 • www.citygolf.com 


