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Eurotramp Bodemtrampolines

Afdekking voor bodem-
trampolines

Van weerbestendige kunststof, met rand-
versterking, zeildoekogen en spanriemen 
met grondankers. 575x360 cm. 
99 122 6238   Stuk 304,13 368,—

Topkwaliteit Made in Germany

Akrobat Trampoline 
“Gallus Inground”

Bodemtrampoline volgens DIN EN 1176. 
De springmat ligt praktisch gelijk met de 
grond. Daarom is het ook toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. De trampoline is 
bijzonder weerbestendig. Installatie ver-
eist het uitgraven van een put. Een roest- 
en barstbestendige steunwand voorkomt 
dat de grond terug de graafput ingaat. De 
veren worden volledig afgeschermd door 
een bijzonder breed en dik framepolste-
ring gemaakt van geslotencellig 
PE-schuimstof met PVC-bekleding. Een 
hoog, rondom veiligheidsnet, met stevige, 
dikke gepolsterde leuningen en inge-
bouwde deur, zorgt ervoor dat de sprin-
gers niet over het springoppervlak kunnen 
springen. 

ø 305 cm: belastbaar tot 100 kg, 
ø 366 cm: belastbaar tot 125 kg, 
ø 427 cm: belastbaar tot 135 kg. 
Groen-Geel 
ø 3,05 m 
99 276 6209 Stuk 1.354,55 1.639,—
ø 3,66 m 
99 276 6225 Stuk 1.609,92 1.948,—
ø 4,27 m 
99 276 6241 Stuk 1.780,17 2.154,—
Grijs-Zwart 
ø 3,05 m 
99 276 6212 Stuk 1.354,55 1.639,—
ø 3,66 m 
99 276 6238 Stuk 1.609,92 1.948,—
ø 4,27 m 
99 276 6254 Stuk 1.780,17 2.154,—

Outdoor trampolines

Eurotramp Grondtrampoline
Nu inclusief gordel en veerbeugel. Daar-
door bijzonder lange levensduur en zeer 
stil bij het springen. Belastbaar tot 800 
kg. Dikte van de framebekleding: ca. 32 
mm. Mini: frame 300x200 cm, spring-
doek 212x112 cm, Master: frame 464x281 
cm, springdoek 366x183 cm, Grand Mas-
ter: frame 524x311 cm, springdoek 
426x213 cm.
Mini 
99 123 0723 Stuk 1.949,59 2.359,—
Master 
99 123 0707 Stuk 3.304,96 3.999,—
Grand Master 
99 123 0710 Stuk 4.238,84 5.129,—

Voor uw veiligheid
Enkel voor privaat gebruik!
De trampolines die op deze pagina wor-
den aangeboden zijn sportuitrustingen 
en zijn niet goedgekeurd voor openbare 
speeltuinen of onbewaakte gebieden.
Een uitzondering is de Akrobat-tram-
poline “Gallus Inground” 1|, die vol-
doet aan DIN EN 1176.
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Europese
Norm EN1176

 4 Belastbaar tot 800 kg

 4 Rolstoeltoegankelijk
Akrobat Trampoline “Gallus”
De extra robuuste outdoortrampoli-

ne voor commercieel gebruik . Het gelief-
de sport-en speeltoestel is geschikt voor 
kinderen en volwassenen van alle leeftij-
den en biedt zich ook voor bewaakte zo-
nes van campings, hotels of kleuterscho-
len aan. Het is volledig weerbestendig en 
kan het hele jaar door buiten gebruikt 
worden. Voor de nodige veiligheid bij het 
springen zorgt een bijzonder brede en 
dikke kaderbekleding van geslotencellig 
PE-schuimstof met PVC-overtrek. Bijko-
mend worden de springers door een hoog, 
omlopend veiligheidsnet met stabiele. dik 
beklede houvaststangen en ingebouwde 
deur tegen het naar beneden vallen be-
schermd. Een gordijn van dekzeilmateri-
aal verhindert dat personen onder de 
trampoline kruipen. Onderstel met 4 po-
ten van metaalbuis (ø 45x2 mm en ø 
42x1,5 mm).
ø 360 cm: belastbaar tot 130 kg. 

ø 430 cm: belastbaar tot 140 kg.
ø 480 cm: belastbaar tot 150 kg. 
Incl. ladder en schoenenmat. . Veilig-
heidsaanwijzing: de trampoline mag al-
leen onder toezicht worden gebruikt.
Groen-Geel 
ø 3,60 m 
99 253 1508 Stuk 2.032,23 2.459,—
ø 4,30 m 
99 253 1511 Stuk 2.161,16 2.615,—
ø 4,80 m 
99 253 1524 Stuk 2.288,43 2.769,—
Grijs-Zwart 
ø 3,60 m 
99 253 1537 Stuk 2.032,23 2.459,—
ø 4,30 m 
99 253 1540 Stuk 2.161,16 2.615,—
ø 4,80 m 
99 253 1553 Stuk 2.288,43 2.769,—
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.
Getest door TÜV Süd, Certificaatnr.: T-41096/2018

1| en 2| zijn in beide 
kleuren als in 3 groot-

tes leverbaar!
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Meer in de online-shop:
sport-thieme.nl
Trampoline


