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www.lusogolfe.com

uma tacada de lazer
MINIGOLFE

50 years of minigolf



todos os direitos reservados

Minigolfe é a nossa paixão e queremos que seja a sua. 
Porquê? Porque é divertido, intuitivo e social. Somos uma 
equipa com soluções diferenciadas… Concebemos, fabricamos, 
comercializamos e instalamos… “Uma tacada de lazer” é o 
nosso lema.

lusogolfe
uma tacada de lazer

quem
somos

A Lusogolfe foi fundada em 1967 e é uma
empresa especializada na conceção, fabrico e

instalação de soluções de minigolfe para lazer e
competição. Os nossos produtos podem 

contribuir para o sucesso de qualquer espaço, 
maior ou menor, interior ou exterior. A Lusogolfe 

oferece ainda serviços de manutenção, 
conservação e aluguer  de circuitos de minigolfe, 
bem como a venda de  acessórios diversos como 

tacos, bolas e obstáculos. 

Apartado 110
P-3770-908 Oiã
Portugal

T. (+351) 917 180 500
T. (+351) 917 510 707

E. info@lusogolfe.com

www.lusogolfe.com



É uma prática desportiva competitiva e 
de lazer que oferece desafiantes 
momentos de descontração e diversão, 
promotores de bem-estar e convívio 
em contacto com a natureza. É uma 
experiência ao alcance de todos sem 
exceção que não exige especiais capa-
cidades físico-motoras ou particular 
destreza técnica. Pode ser praticado ao 
ar livre, em espaços como parques, 
jardins, parques de campismo ou 
hotéis, mas também pode ser enqua-
drado num confortável espaço interior. 

É um desporto vocacionado para todas 
as idades  com benefícios para o 
desenvolvimento motor e psicossocial. 
O minigolfe tem a particularidade de 
assentar essencialmente na emoção 
das experiências oferecidas. Em família 
ou entre amigos, nos diversos contex-
tos, este é um jogo com divertidos 
obstáculos que surpreendem e propor-
cionam momentos ímpares. A instala-
ção de um circuito de minigolfe requali-
fica e valoriza o espaço em que se 
insere, é rentável e faz a diferença.

lazer
desporto
diversão
intuitivo

dinamizador
rentável

reduzido investimento
fácil manutenção

diferenciador

porquê um circuito
de minigolfe...



Modelo cativante e emotivo ao alcance 
de todos.

12. smart golf
Modelo para pequenas áreas e 
investimento reduzido.

06. easy golf
Modelo muito versátil, ajustável e 
personalizável.

18. maxi golf

Modelo de maiores dimensões, 
homologado para competições.

30. profy golf
Modelo resistente e atrativo, 
homologado para competições.

24. challenge golf
Compare a dimensão de cada um dos 
nossos modelos de minigolfe.

36. medidas



Temos tacos e bolas, kits meu minigolfe, 
sacos de transporte, entre outros.

37. acessórios

pensados para cada espaço.

38. portfólio
Projetamos circuitos de Minigolfe à
medida do seu espaço.

42. projetos



easy golf

Transportável, de fácil instalação e manutenção 
reduzida, este modelo é ideal para transformar um 

pequeno espaço num parque acolhedor e colorido. O 
seu desenho simples é animado por obstáculos que

divertem os mais novos e cativam os mais crescidos.

Modelo para
pequenas áreas
e investimento
reduzido!
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atrativo
&divertido

6
Pistas

60-80
m2

espaço
recomendado

80-105
m2

105-150
m2

150-200
m2

9
Pistas

12
Pistas

18
Pistas



easy golf

01. Illusion

04. Boomerang 05. Bumps

02. Gate 03. Volcano

06. Loopy
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easy golf

09

07. Love

10. Laby

08. Jump

11. Window 12. Wave

09. Fishbone



Materiais
Tubo quadrado e retangular e 
Aço laminado

Obstáculos
Em �bra de vidro e aço laminado
Medidas
Comprimento: 3,33m
Largura: 0,59m
Círculo: Ø 0,935m

Proteção e Pintura
Tratamento por galvanização
à cor cinza sem Lacagem, e
tratamento por Metalização
com Lacagem à cor



easy golf
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13. Plateau

16. Passage

14. Bridge

18. El Diablo

15. Cage



Modelo
cativante
e emotivo
ao alcance
de todos!

smart golf

Pistas com desenhos mais criativos, como o 
simpático “Smile” ou o apaixonante “Love”, garantem 

momentos de grande convívio em família ou com 
amigos. Divertidos obstáculos que surpreendem, 

incentivam à prática desportiva ao
ar livre e momentos de descontração.

12



criativo
&apaixonante

6
Pistas

110-140
m2

espaço
recomendado

140-180
m2

180-235
m2

235-250
m2

9
Pistas

12
Pistas

18
Pistas



smart golf

01. Upangle

04. Smile

03. Oclock

06. Cross

02. ‘T’

05. Pyramids
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smart golf

07. Uphill

10. Hill

08. Bunker

11. Bridge

09. Jump

12. Eye
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Materiais
Aço laminado

Obstáculos
Em aço laminado
Medidas
Comprimento: 5,83m
Largura: 0,59m
Círculo: Ø 0,935m

Proteção e Pintura
Tratamento por galvanização
à cor cinza sem Lacagem, e
tratamento por Metalização
com Lacagem à cor



smart golf

13. Angle

16. Love

14. Horseshoe

17. Mailbox

15. Lightning

18. Gentleman

17



Modelo muito
versátil, ajustável
e personalizável!

maxi golf

É um equipamento de lazer, desafiador e 
entusiasmante ao ultrapassar e conquistar os 
desafios propostos. Ideal para rentabilizar e 

dinamizar um espaço existente, com uma atividade 
saudável, de lazer e bem-estar.
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desafiante
&personalizável

6
Pistas

170-230
m2

espaço
recomendado

230-280
m2

280-385
m2

385-400
m2

9
Pistas

12
Pistas

18
Pistas



maxi golf

02. Mailbox

05. Angle 90

03. Boxes

06. Gentleman

01. Pyramids

04. Loopy
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maxi golf

07. Illusion

10. ‘V’

08. Doors

11. Hill

09. El Diablo

12. Bunker
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Materiais
Tubo quadrado e retangular e 
Aço laminado

Obstáculos
Em aço laminado
Medidas
Comprimento: 6,50m
Largura: 0,66m
Octógono: 1,26m

Proteção e Pintura
Tratamento por galvanização
à cor cinza sem Lacagem, e
tratamento por Metalização
com Lacagem à cor



maxi golf

16. Passages

13. ‘T’

17. Bridge

14. Lightning 15. Angle 45

18. Box
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Modelo
homologado
para competições.

challenge golf

Muito populares na Europa, nestes circuitos 
acontecem divertidos momentos de lazer e 

desafiantes competições de caráter local, regional, 
nacional ou internacional. Resistentes e atrativas 
estas pistas têm um longo período de vida útil e 

mantém-se com aspeto sempre moderno.

24



atrativo
&moderno

6
Pistas

170-220
m2

espaço
recomendado

220-270
m2

270-420
m2

420-470
m2

9
Pistas

12
Pistas

18
Pistas



challenge golf

03. Volcano

06. Window

02. Looping

05. Labyrinth

01. Passages

04. Hill
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challenge golf

09. El Diablo

12. Pyramids

08 - ‘V’ Salzburg

11. Kidney

07. Waves

10. Wedges
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Materiais
Aço laminado

Obstáculos
Em �bra de vidro e aço laminado
Medidas
Comprimento: 6,25m
Largura: 0,90m
Círculo: Ø 1,40m

Proteção e Pintura
Tratamento por galvanização
à cor cinza sem Lacagem, e
tratamento por Metalização
com Lacagem à cor



challenge golf

13. Jump

16. Lightning

14. Angle

17. Loop

15. Pipe

18. Plateau
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Modelo
homologado
para competições.

profy golf

Oriundo dos países nórdicos, garante um carácter 
diferenciador e de grande prestígio em qualquer 

projeto. Este modelo de maiores dimensões e vários 
desafios por  pista põe à prova toda a perícia do 

jogador.
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prestigiante
&diferenciador

6
Pistas

425-620
m2

espaço
recomendado

620-730
m2

730-780
m2

995-1100
m2

9
Pistas

12
Pistas

18
Pistas



profy golf

02. Mailbox

05. Angle

01. Boxes

04. Moneybox

03. Bunker

06. Gentleman
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09. El Diablo

12. Gate

07. Illusion

10. Stressy

08. Doors

11. Hill

profy golf
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Materiais
Tubo quadrado e retangular e 
Aço laminado

Obstáculos
Em aço laminado
Medidas
Comprimento: 6,90m - 13,40m
Largura: 0,96m
Octógono: 1,86m

Proteção e Pintura 
Tratamento por galvanização
à cor cinza sem Lacagem, e
tratamento por Metalização
com Lacagem à cor



14. Lightning

17. Bridge

15. Inclined

18. Box16. Passages

13. ‘T’

profy golf
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medidas
Compare a dimensão de cada um dos 
nossos modelos de minigolfe.

Nota: O modelo Profy Golf varia no 
comprimento das suas pistas entre 
6.90m e 13.40m.

easy golf

smart golf

challenge golf

maxi golf

profy golf

ø0.935m

ø0.935m

ø1.40m
1.26 m

1.86 m

3.33m

5.83m

6.25m

6.90m-13.40m

0.59m
0.59m

0.90m
0.66m

0.96m

36
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acessórios
Malas Kit Meu Minigolfe

Tacos

Bolas

Mala (96 bolas)

Saco para taco

Mala (48 bolas)

Tubo

Saco médio

Saco pequeno

Bolas de Iniciação
2,60€ 9,35€ sob consulta

Meu Minigolfe Pro
Para jogadores mais exigentes este 
conjunto traz mais obstáculos e mais 
diversão.

Contém:
13 Obstáculos em ABS
Fichas de jogo

Contém:
1 Saco para taco
1 Taco
1 Borracha rápida
1 Borracha lenta
Ferramentas

Permite regular o ângulo, 
o peso e variar entre uma 
borracha rápida e uma 
borracha lenta.

Taco desenvolvido para 

Tem uma borracha 
especial para jogar.

borracha do taco.

Aplicada na extremidade 
do taco serve para 
recolher as bolas da pista, 
reduzindo o esforço 
durante o jogo.

ou para iniciação ao minigolfe. 

disponíveis em várias cores.

Ventosa

Tacos de Iniciação

Proteção para
cabeça do taco

D
isp

on
ív

ei
s e

m
 vá

ria
s c

or
es

.

27,00€ 44,75€

126,00€

3,50€

8,50€

12,50€

17,07€

21,00€

24,39€

17,07€

6,25€

Peq. (63cm)

29,00€
Médio (78cm)

31,00€
Grande (90cm)

195,00€

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor e despesas de transporte.
A Lusogolfe reserva-se o direito de modi�car a qualquer momento a informação e oferta comercial apresentada sobre: produtos, preços, promoções, condições comerciais e serviços.



portfólio

Circuito de minigolfe com 18 pistas modelo 
challenge golf, homologado para competições, 
em Portel.

portel, challenge golf
Conceção, produção e instalação de circuito de 
minigolfe modelo profy golf,  homologado 
para competições, em Portel.

portel, profy golf
Instalação em 2005 e manutenção em 2015
do circuito de minigolfe com 18 pistas modelo 
challenge golf, de Ílhavo.

ílhavo, challenge golf
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portfólio

Instalação em 2006 e manutenção em 2015 
do circuito de minigolfe com 18 pistas modelo 
challenge golf na Ericeira.

ericeira, challenge golf
Instalação de 10 pistas, modelo challenge golf, 
num novo condomínio em Torrevieja, 
Espanha.

torrevieja,  challenge golf
Concepção, produção e instalação do novo 
circuito de minigolfe da Quinta do Lagar, 
localizado em Vila Nova de Tazem.

tazém, challenge golf
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portfólio

Instalação de circuito de minigolfe com 18 
pistas, modelo profy golf, homologado para 
competições em Porto de Mós.

porto de mós, profy golf
Concepção, produção e instalação do circuito de 
minigolfe de 18 pistas modelo challenge golf, do 
Lousada Country Hotel.

O Porto Covo Hotel conta com um espaço de 
lazer completo com 6 pistas de minigolfe, 
modelo easy golf.

lousada, challenge golf porto covo, easy golf

40



Conceção, produção e instalação do novo 
circuito de minigolfe do Parque Aventura da 
Lipor, localizado em Baguim do Monte.

lipor, easy + smart golf

portfólio

O Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira 
conta com um circuito de minigolfe com 9 
pistas. 5 pistas modelo easy golf e 4 modelo 
smart golf.

aguiar da beira, easy + smart golf
O Parque Infantil dos Redondos tem um 
circuito de minigolfe composto por 8 pistas. 3 
pistas modelo smart golf, 3 modelo easy golf e 
2 modelo fun golf.

fernão ferro, easy golf
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projetos

42

porto de mós, profy golf



projetos

43

vila meã, challenge golf



Rua Fonte do Lugar, 101-D
P-3770-059 Oiã

Portugal

T. (+351) 917 180 500
T. (+351) 917 510 707

E. info@lusogolfe.com

www.lusogolfe.com

50 years of minigolf


