DANAGE DOMINO MODULÆRE TARGET SYSTEM
Flyt–Vend–Drej
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3 ÅRTIER – 7 KONTINENTER – 80 LANDE

Olympiske og Paralympiske Lege  World Championship  World Cup Finaler  World Cup Turneringer
World Games  European Games  Asian Games  Ungdoms Olympiske Lege
Ungdoms Verdensmesterskaber
...og mange flere.
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Andre, du kommer i tanke om, har sandsynligvis også brugt DANAGE DOMINO Target Systemet
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DOMINO egenskaber – som sikrer super økonomi:
Flyt rundt - og opnå maksimal “levetid”

Recurve bue på 70 meter giver dig mindst
6000 pile i hvert 44x44 cm XHD center.

Vend – og skyd på begge sider (XHD og X-XHD foam)
Drej centret - og få endnu flere skud

“Berlin Open ønskede, at give skytterne de bedste betingelser, hvorfor
vi valgte DANAGE DOMINO Target System. En beslutning vi efter 6
turneringer er yderst tilfredse med; da holdbarhed sikrer god økonomi
og begrænset vedligehold, samt let håndtering og opstilling gør det nemt
at være arrangør. Kort sagt; vi kan varmt anbefale konceptet.”
Carsten Rauchhaus, Næstformand, BSB BB Berlin,
Formand for Org. Team Berlin Open (Tyskland)
“Med Danage Domino Targets får man noget for pengene. Alt i alt har vi
holdt 12 turneringer + flere hundrede træninger før der var behov for at
udskifte moduler.”
Eric Jackson, Kasserer, Wellingborough Open Archery Club (Storbritannien)

132 x 132 cm / 52 x 52”

PowerStop

132 x 132 cm / 52 x 52”

528 x 132 cm / 208 x 52”

“Vi har skudt på vores DANAGE DOMINO Skydevæg i 3 år
uden at udskifte noget. Og det bedste er, at en komplet
omrokeringen af modulerne klares på under 1½ time, så vi
hurtigt kan begynde at skyde igen.”
Göran Karlson, Formand, Karlskrona Bagskyttar, (Sverige)

“Alt i alt, anbefaler vi stærkt DANAGE
DOMINO PowerStop og selvfølgelig også
DANAGE DOMINO Targets.“
Steen J. Jørgensen, Formand, TIK Archery,
Taastrup (Danmark)

World Cup finale 2009, København. Opvarmningsmål ved Rosenborg slot.

DANAGE DOMINO MODULÆRE TARGET SYSTEM
“Efter tre indendørs World Cups, et indendørs World Archery
Championship og tusindvis af præcise skud, er vi meget tilfredse
med “levetiden” og hvor let det er at vedligeholde skiverne.
Faktisk så tilfredse, at vi nu også, anvender dem til træning.”
Olivier Grillat, Arc Club de Nimes (Frankrig)

“De er virkelig gode at skyde på; jeg
kan anbefale dem til alle former for
bueskydning.”
Nets Mertens, Træner, DAE (Belgien)

Alt er muligt!
“DANAGE er en meget
troværdig partner; de lytter
altid, så vi sammen finder den
bedste løsning til netop vores
behov.”
Olivier Grillat, Arc Club de Nimes,
(Frankrig)

“Vi har sparet meget i 10 år ved ikke
at skulle købe nye targets (de er
brugt til 6 store turneringer + vores
daglige træning) og de er stadigvæk
klar til brug ved det næste Svenske
mesterskab.”
Anette Hedvall, Kasserer, BK Dalpilen,
Borlänge (Sverige)

“Overordentlig tilfredstillende test viser
DANAGE DOMINO Targets er lige så
effektive til 18m indendørs som andre
systemer. Fordelene er klart mindre
vedligehold og bedre miljøvenlighed.”
M.-F. Dufour RA Archery Club, Ottawa
(Canada)

88 x 88 cm / 35 x 35”

44 x 66 cm / 17 x 26”

ER DU I TVIVL
– SÅ PRØV DET!
Erik Kornbek, Opfinder af
DANAGE DOMINO Target System
(Danmark)

PowerStop
66 x 66 cm / 26 x 26”

88 x 88 cm / 35 x 35”

“Hemmeligheden bag, at vi stadig kan anvende vores oprindelige
foam, er DANAGE DOMINO PowerStop. Vi sparer tid og penge
i vedligehold, men endnu vigtigere; vi kan uden bekymring for
tidsplanen afholde turneringer. Kort sagt; økonomisk og stressfrit.”
Anette Hedvall, Kasserer, BK Dalpilen, Borlänge (Sverige)

44 x 44 cm / 17 x 17”

“Skytter nyder at trække pile ud uden at
ødelægge skydeansigter eller pilespidser.
Klubber kan let bygge og vedligeholde
skydebaner på en økonomisk måde.”
Miroslav Bojcun (Slovakiet)

DANAGE DOMINO basis foam
er ekspanderet low-density
polyethylen (PE) fremstillet uden
skadelige ozoner som CFC og
HCFC.
Ved forbrænding afgives ingen
skadelige gasser, det kan
bortskaffes som almindeligt
brændbart affald.
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