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Το μίνι γκολφ είναι η πρώτη μινιατούρα γκολφ που μπορεί να 
παίζεται παντού.
Με 9 οπές συμπεριλαμβάνει 13 εμπόδια, 1 μπαστούνι από ατσάλι, 
2 μπάλες και 1 σημειωματάριο. 
Όλα είναι τοποθετημένα σε πλαστική τσάντα για τη μεταφορά.
Τα εμπόδια είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ABS, ισχυρό και 
ανεπηρέαστο από την ακτινοβολία UV και σε σχεδόν αυθεντικό 
μέγεθος.
Τα εμπόδια τοποθετούνται τυχαία στο έδαφος, και το παιχνίδι 
μπορεί να ξεκινήσει. Μπορούν επίσης να τοποθετούνται το ένα μετά 
το άλλο δημιουργώντας διαφορετικές διαδρομές.
Το μίνι γκολφ μπορεί να παίζεται σε σχεδόν οποιαδήποτε επίπεδη 
επιφάνεια, εσωτερική και εξωτερική, όπως είναι το γκαζόν στον 
κήπο, έξω στο δρόμο, στο χαλί ή στο ξύλινο δάπεδο του σπιτιού, 
στο γραφείο και στην άμμο.

Τα εμπόδια μπορούν να τοποθετηθούν και στον διάδρομο αέρος. 

Το σετ περιλαμβάνει:13 εμπόδια, 2 μπαστούνια από ατσάλι, 
4 μπάλες,1 σημειωματάριο, 1 πλαστική τσάντα μεταφοράς 
διαστάσεων 80 Χ 40 Χ 60 cm και βάρους 12,5 kg



3

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ο διάδρομος αέρος (340Χ140 cm)  προσφέρει ομοιόμορφη επιφάνεια, 
που εξασφαλίζει  μέγιστη ταχύτητα και απόδοση.
Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή: απλώστε τον διάδρομο και ανοίξτε 
την βαλβίδα. Ο διάδρομος φουσκώνει μόνος του σε 5 λεπτά. Στις 
περισσότερες επιφάνειες η βαλβίδα μένει ανοιχτή. Στις ανώμαλες, 
όπως το γρασίδι, κλείνει μετά την διόγκωση για να επιτευχθεί 
ακαμψία. Στην επιφάνεια είναι τυπωμένα το σημείο εκκίνησης και 
οι θέσεις των εμποδίων. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, 
τοποθετούμε το ένα εμπόδιο μετά το άλλο.
Ο διάδρομος παραδίδεται ξεφουσκωμένος σε τσάντα πολυεστέρα 
διαστάσεων 60x30x30cm και βάρους 4 kg.

Σημείο
εκκίνησης

Κύρια
βαλβίδα
πίστας 

φουσκωτό
πλαίσιο πίστα

Βαλβίδα 
περιμετρικού 
πλαισίου (3Χ) 

Σχεδιασμός εμποδίων 
για ακριβή τοποθέτηση



Εμπόδια
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Προθέρμανση (τεμάχια 4)

Πρακτική με το εμπόδιο προθέρμανση, αλλά και χρήση του ως 
οπή τέλους για τα εμπόδια
Γέφυρα, 360 και Καμπύλη. Εμπόδιο διαμέτρου 34 cm.

Κύμα

Η οπή στο ψηλότερο σημείο του κύματος χρειάζεται να παίζεται 
με ακρίβεια. Διαφορετικά πρέπει η βολή να επαναληφθεί από την 
άλλη πλευρά. Εμπόδιο μεγέθους 64 Χ 25 Χ 13 cm.

Πύργος

Αποτελείται από 4 προμαχώνες καθιστώντας τη θέση αρκετά 
δύσκολη.Πρέπει η μπάλα να περάσει ανάμεσά τους για να φθάσει 
στο στόχο. Εμπόδιο μεγέθους 45 Χ 8 cm.



Εμπόδια
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Λαβύρινθος

Στο λαβύρινθο μόνο η κεντρική διαδρομή καταλήγει στο στόχο. 
Διαφορετικά, η μπάλα θα επιστρέφει σεσας και θα πρέπει να 
προσπαθήσετε ξανά. Εμπόδιο μεγέθους 41 Χ 36 Χ 13 cm.

Γέφυρα

Πρέπει να περάσετε τη γέφυρα πριν προσπαθήσετε να στοχεύσετε 
την ξεχωριστή από αυτό οπή.Εμπόδιο μεγέθους 67 Χ 15 Χ 19 cm.

360

Χρειάζεται η σωστή ταλάντευση για το βρόχο, προκειμένου η 
μπάλα να ταξιδεύσει όλη τη διαδρομή για το στόχο που βρίσκεται 
έξω από αυτό. Εμπόδιο μεγέθους 40 Χ 33 Χ 41 cm.



Εμπόδια
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Σπείρα

Το σπειροειδές εμπόδιο χρειάζεται δύναμη για τη στόχευση 
της οπής. Εμπόδιο μεγέθους 42 Χ 35 Χ 11 cm.

Καμπύλη (τεμάχια 2)

Οι καμπύλες μπορούν να τοποθετηθούν διαδοχικά. Το εμπόδιο 
απαιτεί δυναμική ταλάντευση για τη στόχευση της ξεχωριστής 
από αυτό οπής.Εμπόδιο μεγέθους 65 Χ 30 Χ 11 cm.

Ηφαίστειο

Οι απότομες πλαγιές του ηφαιστείου απαιτούν σθένος για τη 
στόχευση του κρατήρα. Εμπόδιο μεγέθους 55 Χ 8 cm.
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Εξοπλισμός

Εφαρμογές

Μπαστούνι με επιχρωμιωμένο άξονα χάλυβα και σταθερή κεφαλή 
αλουμινίου. Η λαβή είναι από καουτσούκ.
Μπάλες από ειδικό μείγμα γόμας. Η λευκή μπάλα έχει σχεδιαστεί 
για σκληρές επιφάνειες, ενώ η ροζ για πιο μαλακό έδαφος.
Σημειωματάριο 50 σελίδων για την καταγραφή της βαθμολογίας.
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