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EMPRESA

A Beiracerca é uma empresa jovem, sediada na cidade da Covilhã e 

empenhada na valorização do interior do país. Para tal comprometemo-

nos a prestar aos nossos clientes um serviço de qualidade com 

produtos de qualidade.

Queremos oferecer soluções inteligentes e económicas a quem 

necessite dos nossos serviços e, acima de tudo, ser um bom parceiro de 

negócios para a vossa empresa. Para isso contamos com a experiência 

dos nossos técnicos e mão-de-obra qualicada.

Procuramos estabelecer uma relação transparente com os nossos 

clientes, pelo que asseguramos a nossa disponibilidade para prestar 

assistência técnica sempre que se torne necessária.

OBJECTIVO

A aposta no mini golfe é um desao, e queremos que seja o seu. 

Porquê?

Porque é divertido, intuitivo e social. Somos uma equipa com soluções 

diferenciadas… Junto dos nossos prossionais, concebemos, 

comercializamos e instalamos o seu mini golf.

PRODUTOS

Os nossos produtos são pedaços de boa disposição que contribuem de 

certo para o sucesso de qualquer espaço de lazer. Desenvolvemos e 

disponibilizamos aos nossos clientes todo o tipo de soluções para a 

prática de mini golfe. Temos pistas, tacos, bolas e boa disposição.

SERVIÇOS

Seja grande ou pequeno, o seu espaços é o nosso desao. Além de 

desenharmos pistas à sua medida, montamos e fazemos a manutenção 

de todo o equipamento para a prática do mini golfe. O nosso know-how 

permite-nos desenvolver soluções ideais e especiais para si.

SOCIAL

Contribuir para o bem-estar da sociedade através da prática mini golfe é 

o nosso objectivo. Concebemos e instalamos é certo, mas queremos ir 

mais além. Desenvolvemos um projecto de intervenção social que 

facilita a sociabilização, mobilidade e qualidade de vida das populações.

DINAMIZAR, VALORIZAR E RENTABILIZAR

Uma prática desportiva, de lazer e competição, que permite momentos 

de descontração e diversão, bem-estar e convívio.

Um circuito de mini golfe marca pela diferença e é muito versátil. A sua 

instalação promove a área onde está inserido e reabilita pequenos ou 

grandes espaços. Pela sua característica dinamizadora e muito 

atractiva, é também uma solução muito rentável.

DESPORTO SOCIAL E FAMILIAR

Ideal para crianças, jovens, adultos e idosos. É um jogo intuitivo que não 

exige particular destreza física. Jogar mini golfe é sempre um momento 

bem passado que faz as delícias de miúdos e graúdos. Gera momentos 

únicos de socialização entre os vários praticantes, em família e/ou entre 

amigos. É uma actividade muito estimulante, motivadora, promotora de 

saúde, bem-estar e felicidade.

COMPETIÇÃO vs DIVERSÃO

O mini golfe é uma modalidade desportiva com muitos praticantes. 

Temos circuitos homologados pela Federação Portuguesa e Mundial de 

Mini golfe que cumprem os requisitos necessários para a realização de 

competições. Um circuito homologado será sempre uma mais-valia que 

permite as duas valências, competição e lazer.

A MELHOR SOLUÇÃO PARA O SEU ESPAÇO

A implementação de um circuito de mini golfe é sempre um 

investimento na promoção do local em que está inserido. Uma aposta 

na requalicação do espaço. A nossa equipa tem as valências 

necessárias para lhe propor uma solução à sua medida, adequada ao 

espaço por si disponibilizado.
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easy
Go l f

fác i l á rea
reduz ida

De fácil instalação e com uma reduzida manutenção, este modelo é ideal para transformar

qualquer pequeno espaço num parque acolhedor e muito colorido.

O desenho simples é animado por obstáculos que divertem todos os utilizadores.

Modelo de mini-golfe destinado a pequenas áreas e de investimento reduzido.

mini-golfe
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mini-golfe

easy -Go l f

1. ilusion

3. volcano

5. bumps

7. love

9. shbone 

2. gate

4. boomerang

6. loopy

8. jump

10. laby 
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INFORMAÇÕES

ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:

Tubo quadrado e rectangular D11 - EN 10350-5 e Aço laminado S235 

JR - EN 1025-2:2004

PROTEÇÃO E PINTURA:

Tratamento por galvanização à cor cinza sem lacagem e tratamento 

por metalização com lacagem à cor.

SUPERFÍCIE DE JOGO:

Placas de cimento EN 12467 , revestidas com relva sintética EN 14401 

e EN 1307.

OBSTÁCULOS:

Em bra de vidro e aço laminado

RESISTÊNCIA:

Resistente ao clima

INSTALAÇÃO:

Sobre uma base plana e nivelada

MEDIDAS:

Comp. 3330mm

Larg. 590mm

Círculo ø 935mm

CORES:

Cores possiveis do contorno 

exterior

Outras cores, sob consulta

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor, despesas de transporte e montagem.

11. window

13. plateau

15. cage

17. gutter

12. wave

14. bridge

16. passage

18. el diablo

ESPAÇO

RECOMENDADO

PREÇO

6 PISTAS
(6 tacos + 6 bolas)

9 PISTAS
(9 tacos + 9 bolas)

12 PISTAS
(12 tacos + 12 bolas)

18 PISTAS
(18 tacos + 18 bolas)

40/50m²

€ 5.750,00

75/90m²

€ 8.350,00

90/100m²

€ 10.850,00

135/150m²

€ 15.750,00
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Diverdos obstáculos que surpreendem, incenvam à práca desporva ao ar 

livre e momentos de descontração. Modelo cavante e emovo ao alcance de 

todos!

mini-golfe

smart
Go l f

conv í v i o famí l i a
e

amigos

Com desenhos mais criativos, como o «Smile» ou o «Love», garantem momentos de grande convívio

em família ou entre amigos.

Divertidos obstáculos que surpreendem, incentivam à prática desportiva ao ar livre

e a momentos de descontração.

Modelo cativante e emotivo ao alcance de todos.
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mini-golfe

smart -Go l f

1. upangle

3. oclock

5. pyramids

7. uphill

9. jump

2. ‘T’

4. smile

6. cross

8. bunker

10. hill
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INFORMAÇÕES

ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:

Aço laminado S235JR e S275JR - EN 10025-2:2004

PROTEÇÃO E PINTURA:

Tratamento por galvanização à cor cinza sem lacagem e tratamento 

por metalização com lacagem à cor.

SUPERFÍCIE DE JOGO:

Placas de cimento EN 12467 , revestidas com relva sintética EN 14401 

e EN 1307.

OBSTÁCULOS:

Em aço laminado

RESISTÊNCIA:

Resistente ao clima

INSTALAÇÃO:

Sobre uma base plana e nivelada

MEDIDAS:

Comp. 4830mm

Larg. 590mm

Círculo ø 935mm

CORES:

Cores possiveis do contorno 

exterior

Outras cores, sob consulta

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor, despesas de transporte e montagem.

ESPAÇO

RECOMENDADO

PREÇO

6 PISTAS
(6 tacos + 6 bolas)

9 PISTAS
(9 tacos + 9 bolas)

12 PISTAS
(12 tacos + 12 bolas)

18 PISTAS
(18 tacos + 18 bolas)

90/100 m²

€ 9.450,00

130/150 m²

€ 13.500,00

170/230 m²

€ 17.150,00

260/300 m²

€ 24.500,00

11. bridge

13. angle

15. lightning

17. mailbox

12. eye

14. horseshoe

16. love

18. gentleman
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Diverdos obstáculos que surpreendem, incenvam à práca desporva ao ar 

livre e momentos de descontração. Modelo cavante e emovo ao alcance de 

max i
Go l f

conqu is ta
persona l i záve l

e
versá t i l

Conquistar os desaos propostos é desaador e entusiasmante.

Ideal para rentabilizar e dinamizar um espaço existente, com uma actividade saudável, de lazer e bem-estar.

Modelo muito versátil, ajustável e personalizável.

mini-golfe
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1. pyramids

3. boxes

5. angle 90

7. illusion

9. el diablo

2. mailbox

4. loopy

6. gentleman

8. doors

10. ‘V’

mini-golfe

max i -Go l f
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INFORMAÇÕES

ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:

Tubo quadrado e retangular D11-EN 10350-5 e Aço laminado 

S275JR-EN 1025-2:2004

PROTEÇÃO E PINTURA:

Tratamento por galvanização à cor cinza sem lacagem e tratamento 

por metalização com lacagem à cor.

SUPERFÍCIE DE JOGO:

Placas de cimento EN 12467 , revestidas com relva sintética EN 14401 

e EN 1307.

OBSTÁCULOS:

Em aço laminado

RESISTÊNCIA:

Resistente ao clima

INSTALAÇÃO:

Sobre uma base plana e nivelada

MEDIDAS:

Comp. 6500mm

Larg. 660mm

Círculo ø 1260mm

CORES:

Cores possiveis do contorno 

exterior

Outras cores, sob consulta

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor, despesas de transporte e montagem.

ESPAÇO

RECOMENDADO

PREÇO

6 PISTAS
(6 tacos + 6 bolas)

9 PISTAS
(9 tacos + 9 bolas)

12 PISTAS
(12 tacos + 12 bolas)

18 PISTAS
(18 tacos + 18 bolas)

150/250 m²

€ 11.450,00

200/400 m²

€ 17.180,00

300/600 m²

€ 21.880,00

400/700 m²

€ 31.250,00

11. hill

13. ‘T’

15. angle 45

17. bridge

12. bunker

14. lightning

16. passage

18. box



mini-golfe



Diverdos obstáculos que surpreendem, incenvam à práca desporva ao ar 

livre e momentos de descontração. Modelo cavante e emovo ao alcance de 

cha l l enge
Go l f

d i ver t i do
l azer

e
desaf i os

Muito populares na Europa, estes circuitos permitem divertidos momentos de lazer em família,

mas também desaantes competições, desde as locais, regionais até às provas nacionais ou internacionais,

graças à sua homologação para este tipo de competições.

Resistentes e atractivas, estas pistas caracterizam-se pelo longo período de vida útil,

sempre com um aspecto moderno.

mini-golfe
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1. passages

3. volcano

5. labyrinth

7. waves

9. el diablo

2. looping

4. hill

6. windows

8. ‘V’ salzburg

10. wedgesC
ir

cu
it

o
s 

h
o

m
o

lo
g

ad
o

s 
p

ar
a 

co
m

p
et

iç
õ

es



www.beiracerca.pt 19

INFORMAÇÕES

ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:

Aço laminado S235JR e S275JR-EN 1025-2:2004

PROTEÇÃO E PINTURA:

Tratamento por galvanização à cor cinza sem lacagem e tratamento 

por metalização com lacagem à cor.

SUPERFÍCIE DE JOGO:

Placas de cimento EN 12467.

OBSTÁCULOS:

Em bra de vidro e aço laminado

RESISTÊNCIA:

Resistente ao clima

INSTALAÇÃO:

Sobre uma base plana e nivelada

MEDIDAS:

Comp. 6250mm

Larg. 900mm

Círculo ø 1400mm

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor, despesas de transporte e montagem.

ESPAÇO

RECOMENDADO

PREÇO

6 PISTAS
(6 tacos + 6 bolas)

9 PISTAS
(9 tacos + 9 bolas)

12 PISTAS
(12 tacos + 12 bolas)

18 PISTAS
(18 tacos + 18 bolas)

200/400 m²

€ 12.980,00

600/400 m²

€ 19.460,00

400/900 m²

€ 24.770,00

800/1500 m²

€ 35.390,00
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11. kidney

13. jump

15. pipe

17. loop

12. pyramids

14. angle

16. lightning

18. plateau
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Diverdos obstáculos que surpreendem, incenvam à práca desporva ao ar 

livre e momentos de descontração. Modelo cavante e emovo ao alcance de 

profy
Go l f

pres t í g i o
per íc ia

e
desaf i os

Oriundo dos países nórdicos, este modelo garante um caracter dierenciador e de grande prestígio

em qualquer projecto de mini-golfe.

Este modelo de maiores dimensões e vários desaos por pista, põe à prova toda a perícia do jogador.

mini-golfe
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1. boxes

3. bunker

5. angle

7. illusion

9. el diablo

2. mailbox

4. moneybox

6. gentleman

8. doors

10. ‘V’C
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INFORMAÇÕES

ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:

Tubo quadrado e retangular D11-EN 10350-5 e Aço laminado 

S275JR-EN 1025-2:2004

PROTEÇÃO E PINTURA:

Tratamento por galvanização à cor cinza sem lacagem e tratamento 

por metalização com lacagem à cor.

SUPERFÍCIE DE JOGO:

Placas de cimento EN 12467, revestidas com material sintético.

OBSTÁCULOS:

Aço laminado

RESISTÊNCIA:

Resistente ao clima

INSTALAÇÃO:

Sobre uma base plana e nivelada

MEDIDAS:

Comp. 6900mm

Larg. 960mm

Círculo ø 1860mm

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor, despesas de transporte e montagem.

ESPAÇO

RECOMENDADO

PREÇO

6 PISTAS
(6 tacos + 6 bolas)

9 PISTAS
(9 tacos + 9 bolas)

12 PISTAS
(12 tacos + 12 bolas)

18 PISTAS
(18 tacos + 18 bolas)

200/400 m²

€ 21.900,00

300/600 m²

€ 32.850,00

400/900 m²

€ 41.820,00

800/1500 m²

€ 59.750,00
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11. hill

13. ‘T’

15. inclined

17. bridge

12. gate

14. lightning

16. passage

18. box



mini-golfe

pro j e tos

www.beiracerca.pt24

Challenge Golf                                                                              Vila Meã

Profy Golf                                                                              Porto de Mós
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mini-golfe

pro j e tos

Smart Golf                                                                                        França

Easy Golf                                                                                           França



Rua 1º de Dezembro

6200-032 Covilhã

  275 324 043T 

   965 260 332M

   info@beiracerca.ptE

www.beiracerca.pt


