
 |  GRAND REALITY více na WWW.HLEDEJ-REALITY.CZ2 

Zahrajte si na zahradě minigolf

Minigolf je v Čechách oblíbený rekreační sport, 
který může hrát téměř každý. Ne každý však 
má ale tolik času, aby mohl chodit na některé 
z minigolfových hřišť. Někoho možná už také 
napadlo postavit si vlastní minigolfové hřiště 
doma. Většinou však chybí peníze a dostatek 
místa. 

Teď ale na trh přichází zajímavý výrobek firmy 
STOA s.r.o. Její ZAHRADNÍ MINIGOLF umož-
ňuje na ploše jedné minigolfové dráhy zahrát 
více než pět minigolfových jamek. Mobilní 
překážky si každý může rozmístit podle vlastní 
fantazie a pustit se do hry.

Mobilní dráha minigolfového hřiště, kterou firma 
STOA s.r.o. vyrábí, je dlouhá pět metrů a široká 
šedesát centimetrů. Hřiště je vyrobeno tak, 
aby jej bylo možné mimo sezónu jednoduše 
schovat a v nové sezóně opět umístit, třeba i 
na jiné místo. 
Povrch nevyžaduje žádnou zvláštní péči, je 
odolný i proti chůzi. Boční mezery umožňu-

jí odtok vody, k odstranění spadaného listí a 
podobných nečistot postačí obyčejné koště.

K hřišti firma dodává minigolfové překáž-
ky, které jsou vyrobeny z plechu a upraveny 
povrchovou barvou. Ta slouží k ochraně před 
nepříznivými klimatickými vlivy. Dá se s nimi 
snadno manipulovat, a zároveň jsou odolné 
proti posunutí při hře.

Firma STOA s.r.o. také nabízí minigolfové 
vybavení určené pro každého. S holemi mohou 
hrát praváci i leváci, míčky mají různou tvrdost 
a dají se jimi zahrát všechny překážky. Ve vý-
bavě jsou dále bagy a botičky na hole, taštičky, 
podavače a košíčky na míčky, podložky pod 
hrací plán a pravidla minigolfu. 

Hřiště na zahradní minigolf zabaví celou rodinu 
na dlouhé hodiny. Lze ho totiž využít také na 
hraní populární hry pétanque, kuželek a star-
ších, ale pořád velmi dobrých kuliček.

ZAHRADNÍ MINIGOLF představí firma STOA 
s.r.o. na výstavě Zahrada Čech, která se usku-
teční ve dnech 14. – 22. 9. 2007 v Litoměřicích.

Výstavba zahradních minigolfových hřišť spolu 
s prodejem minigolfového vybavení je jen jed-
nou z aktivit firmy STOA s.r.o. 

Firma STOA s.r.o. je především stavební fir-
mou, která se věnuje výstavbě rodinných domů 
již 13 let. Jejím cílem je nabídnout zákazníkům 
trochu jinou vizi nového bydlení. Za reálné ceny 
připravit i pro běžnou klientelu nestandardní 
bydlení.

Více informací na: 
www.stoa.cz/zahradniminigolf

STOA s.r.o.
Železnobrodská 19/46
197 00 Praha 9 – Kbely
Mobil: + 420 731 589 638
Tel./Fax: + 420 286 852 147
E-mail: info@stoa.cz

Rodinný dům se zahradou 
a bazénem v blízkosti města 
znamená pro většinu lidí splnění 
snu. Koupat se ale nedá stále 
a posezení u grilování také časem 
omrzí. Co si tak zahrát MINIGOLF, 
KUŽELKY, PETANQUE nebo 
KULIČKY? Skvělý nápad, ale kde? 
Jednoduše - doma, na zahradě.

„Domy k žití, nikoli na přespání“
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