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Accessoires

 4 Voor 4 of 8 minitramps

 4 Springdoek met geïntegreerde 
framebekleding

Minitramp “Super”
Minitrampoline met geïntegreerde randbescherming, zo-
dat elke afsprong lukt. Springdoek en randbescherming 
vormen een gesloten vast met elkaar verbonden geheel. 
Het golven van de afdekking wordt voorkomen en de voet 
kan niet tussen springdoek en afdekking glijden.Door ge-
patenteerde hoeksteunen kunnen helling en hoogte 
traploos makkelijk en snel worden versteld. De poten zijn 
in hoogte en helling vooraan verstelbaar van 30 tot 
40 cm en achteraan van 43 tot 55 cm. 
99 123 0404   Stuk 533,06 645,—
Getest door Intertek, Certificaatnr.: 15FUP1065-01

Minitramps
 4 Springdoek van 13 mm voor hoge 
springkracht

 4 Versterkte voetconstructie voor meer 
stabiliteit

 4 Voor turners met hoge prestatie-eisen

311-313•   Airtrack pag.
•  Matten vanaf pag. 348

Meer aanbevelingen:

Eurotramp Open-End-Minitramp “School”
Het prijsvriendelijke alternatieve model voor de 
Open-End-Minitramp “Standard” 2|. Met vereenvou-

digde voetconstructie, ideaal voor schoolsport en hobby 
gebruik. Springdoek en voetverstelling zoals bij de Stan-
dard-versie. Incl. randbescherming. 5 jaar garantie! 
99 119 3800   Stuk 676,86 819,—
Getest door TÜV Süd, Certificaatnr.: Z1A 18 06 30154 037

1 Eurotramp Open-End-Minitrampoline 
“Premium”

De Open-End Minitramp “Premium” is een aangepaste 
versie van de bewezen Minitramp. Het is speciaal voor 
gymnasten met hoge prestaties en biedt met zijn 6 mm 
springdoek voor nog beter springgedrag. De barrièrevrije 
in- en uitgangszones bieden nog meer veiligheid, vooral 
bij moeilijke sprongen. De voeten zijn in hoogte en hel-
ling verstelbaar. Versterkte voeten met extra verstevi-
ging. Incl. gepolsterde framebescherming aan de zijkan-
ten. 5 jaar garantie! 
99 258 4906   Stuk 847,11 1.025,—
Getest door TÜV Süd, Certificaatnr.: Z1A 18 06 30154 037
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Eurotramp Transportwagen voor 
minitramps

De transportwagen is de flexibele en ruimtebesparen-
de oplossing voor het opbergen en eenvoudig trans-
porteren van minitramps. Van verzinkt buizenstaal 
met 4 licht lopende transportwielen. Met draagbeu-
gels en veiligheidsband. De transportwagen biedt 
plaats voor 8 minitramps in verschillende maten. Op-
stelafmetingen (LxBxH): ca. 115x125x156cm resp. 
125x125x156 cm. Levering zonder minitramps.
Voor 4 minitramps 
99 123 0837 Stuk 466,12 564,—
Voor 8 minitramps 
99 123 0824 Stuk 474,38 574,—
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Eurotramp Open-End-Minitramp 
“Standard”

De  Open-End-Minitramp is een variatie op de beproefde 
minitramp. Door de barrièrevrije in- en uitspringzone ver-
schaft de minitramp meer veiligheid en is vooral voor het 
uitvoeren van moeilijke sprongen zeer geschikt. Het ver-
zinkte frame van buizenstaal is in hoogte verstelbaar van 
35,5-37,5 cm. Incl. framebescherming aan de zijkanten. 
5 jaar garantie! 
99 123 0808   Stuk 804,96 974,—
Getest door TÜV Süd, Certificaatnr.: Z1A 18 06 30154 037
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Reserveonderdelen:
sport-thieme.nl

Trampoline-reserveonderdelen

Dubbel-Minitramp in de Online-shop:
sport-thieme.nl
99 122 7606

676,86
vanaf

Meteen 
meebestellen
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 4 Springdoek van 6 mm voor zeer hoge springkracht
 4 Versterkte voetconstructie voor meer stabiliteit
 4 Voor turners met hoge prestatie-eisen

 4 Optimaal uitgebalanceerd springgedrag
 4 Met 6x6 mm hoogprestatie-springdoek

Eurotramp Dubbel-Minitramp 
“Ultimate DMT 6x6”

De gloednieuwe FIG gecertificeerde Dubbele Mini Tramp 
“Ultimate DMT 6x6” - dynamiek, ontwerp en veilig-
heidsnormen van de hoogste klasse. De uitzonderlijk be-
lastbare kaderstructuur van hoogwaardig staal in combi-
natie met het hoogwaardig springdoek van 6x6 mm bre-
de nylonbanden evenals de hoge prestatie veren garan-
deren een hoge prestatieconstante en een optimaal 
uitgebalanceerd springgedrag. De nieuwe dubbele mi-
nitramp is een mijlpaal voor het dubbele minitramptur-
nen - een waardevolle investering in veiligheid, prestatie 
en duurzaamheid. Hoogteverstelbaar 43-53 cm. Com-
pleet met kaderbekleding en rolstaander. 5 jaar garantie 
99 122 7606   Stuk 3.982,64 4.819,—
Getest door TÜV Süd, Certificaatnr.: Z1A 18 06 30154 037
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5 jaar
garantie

5 jaar
garantie

 4 Springdoek van 13 mm voor hoge 
springkracht

 4 Vereenvoudigde voetconstructie
 4 Ideaal voor schoolsport


