ZAHRADNÍ MINIGOLF – VÍCE DRAH
Rozměry dráhy:

Délka dráhy 5 m, šířka 0,6 m (šířka kruhu 120 cm). Dráha je pochozí.

Konstrukce dráhy:

Kovový rám ošetřený žárovým zinkováním - ocelový L pro l a vyztužení
príčniky, speciální 12 mm vodovzdorná překližka - desku nelze
pro l pnout, tak jako v p pad běžně používaných desek CEMVIN, na
dráze je dále položen venkovní zátěžový koberec s nopy.

Váha dráhy:

Celková váha konstrukce cca 90kg.

Překážky:

Překážky jsou zhotoveny z plechu (ošetřeny žárovým zinkováním).
Překážky lze dle domluvy přichy t napevno k dráze a dále doplnit o
přírodní prvek – kameny. Základní barvy: červená - základní sada,
modrá - rozšiřují sada.
Alterna vně - přírodní prvky, kameny, dřevo - neváhejte nás
kontaktovat.

Umístění dráhy:

Hrací plocha by měla mít minimální rozměry 6x2 m, tak aby bylo
možné se kolem dráhy volně pohybovat. Na takto upravenou plochu
lze přímo umís t dráhu (podložky na spodní čás

dráhy zajišťují

proudění vzduchu a odtok dešťové vody).
Zpevněná plocha pro položení dráhy je ideální v provedení např.:
1. zámková dlažba do pískového lože,
2. vymývaná dlažba (teraco) uložena do suchého betonu,
3. dřevěné rošty uložené na štěrkovém podsypu,
4. betonová plocha s ochranným nátěrem (např. Sadurit)...
a. vše výše uvedené dle domluvy nebo zajištěno zákazníkem
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Dle domluvy se zákazníkem s ohledem na hrací plochu.
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Montáž a instalace:
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Cena kalkulována dle ujetých km (Zlonín, Praha-východ).
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Doprava:
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Z ru n doba na hern prvky je v d lce 24 m s c .
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Záruční podmínky:
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Platba p evodem předem.
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Platební podmínky:
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Dle domluvy se zákazníkem, zakázková výroba 1-2 měsíce.
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Dodací podmínky:
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5. základní provedení - na travnaté a neupravené plochy – umístění
(uchycení k zemi) dráhy pouze v jednotlivých bodech pod dráhou.

ZAHRADNÍ MINIGOLF – VÍCE DRAH
MOŽNÉ VARIANTY DRAH

Přímá bez překážky

Pyramida

Vlna

Trojúhelníky

Špalíky

Pravý úhel

Skok

Překážka U

Had

Díra

Most

Přímá nakloněná

ZAHRADNÍ MINIGOLF - VÍCE DRAH – FOTO PROVEDENÍ

