


Dynamiek, fun, uitdaging en oefening
 Trampolines horen tot de meest attractieve vrijetijdstoestellen met een hoge 
aantrekkingskracht voor kinderen, jeugd en volwassenen. Trampolines zijn niet alleen fun, 
maar je oefent ook vaardigheden als lichaamsbeheersing, coördinatie en in balans blijven. 
De lichaamsconditie wordt versterkt en de motorische vaardigheden worden verbeterd.
Ook blijken trampolines een ideaal instrument om je gedachten te verzetten en je hoofd 
„leeg te springen„ door de vereiste concentratie.

Kids Tramp voor de openbare ruimte
 Omdat de meeste trampolines officieel sporttoestellen zijn, dienen ze onder toezicht te 
worden gebruikt. Toezicht is in de meeste openbare ruimtes niet mogelijk. Daarom heeft 
marktleider voor wedstrijdtrampolines Eurotramp een trampoline ontwikkeld voor gebruik 
zonder toezicht en geheel conform de speeltoestellennorm EN 1176 en voorzien van een TÜV 
certificaat. Omdat het hier niet gaat om sporttoestellen, zijn de springdoeken aangepast aan 
de behoeftes van kinderen en aan het prestatieniveau van niet ervaren gebruikers.

2 sOOrTEN spriNgDOEKEN
playground
 Voor toepassing in de openbare ruimte. Hoge vandalismebestendigheid door 
springdoek van staalversterkt bandweefstel, UV-lichtbestendig en bestand tegen 
weersinvloeden. Kenmerkt zich door een zeer dynamisch springgedrag.

Kindergarden
Voor toepassing bij kinderdagverblijven e.d.; niet 

geschikt voor de openbare ruimte. springdoek van 
pVC gecoat gaasweefsel, UV-lichtbestendig 

en bestand tegen weersinvloeden. 
Veert zeer licht en is daarom bij uitstek 

geschikt voor kleinere kinderen.



COmplEET
  Alle versies worden geleverd met een stabiele, vormvaste 
thermisch verzinkte raamconstructie, welke ingegraven wordt 
en geplaatst op een gestabiliseerde ondergrond.

De meegeleverde rubberen tegelomranding zorgt voor een 
veilige en nette afwerking. Bij de rechthoekige trampolines 
zijn de rubberen tegels aan de binnenkant afgerond.

plAATsiNg
De trampolines kunnen geplaatst worden in gras of in verharding; ook plaatsing in 
insitu-rubber, kunstgras en asfalt is mogelijk. losse ondergronden zijn niet geschikt.

Vorm en grootte 
De trampolines zijn standaard in verschillende vormen 
te verkrijgen: rond, vierkant en rechthoekig.

rond 1,50 x 1,50 m springvlak ca. Ø 1 m
 2,00 x 2,00 m springvlak ca. Ø 1,50 m 

Vierkant 1,50 x 1,50 m springvlak ca. 0,95 x 0,95 m
 2,00 x 2,00 m springvlak ca. 1,45 x 1,45 m
 
 
rechthoek 1,60 x 4,33 m springvlak ca. 1,05 x 3,75 m
 1,60 x 6,33 m springvlak ca. 1,05 x 5,75 m
 1,60 x 8,33 m springvlak ca. 1,05 x 7,75 m
 1,60 x 10,33 m springvlak ca. 1,05 x 9,75 m

 
 
 

De nieuwe, speciale afgeronde 
rubberen tegelomranding voor de 
rechthoekige trampolines dekt het 
stalen frame volledig, mooi en 
functioneel af.

Vierkant in betegeling

rond in gietrubber

Vierkant in gras

rechthoekig in gras

rond in gras



 sAmENspElEN
  De trampolines zijn bij uitstek geschikt 

om in verschillende configuraties te 
plaatsen, al naargelang de situatie 
en de doelgroepen. Bij een grote 
verscheidenheid aan leeftijdsgroepen is 
het aan te bevelen om een combinatie 
van Xl en ml trampolines toe te passen. 
Heel jonge kinderen voelen zich immers 
veiliger op een kleine trampoline.

  
 

  

 gebruiksplaatsen voor Kids Tramps
• Openbare speelplaatsen, parken en pleinen

• scholen en kinderdagverblijven

• speeltuinen

• recreatieparken en campings

• Attractieparken en dierentuinen

 Kids Tramps Features

www.kidstramp.com
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• sportverenigingen en zwembaden

• indoor sport- en speelhallen

• Horeca en winkelcentra

• privé tuinen

• instituten voor middelbaar en hoger onderwijs

Kids Tramp-Features

UV-Lichtbeständig

Outdoor / wetterfest
Outdoor / weatherproof

Ganzjährig einsatzbereit

Kältebeständig

Vandalismussicher/Sprungtuch nicht 
zerschneidbar

Hitzebeständig

Schwer entflammbar
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Waterbestendig Hittebestendig moeilijk ontvlambaar*

Het hele jaar door 
te gebruiken UV-bestendig

Vandalismebestendig:  
het doek is niet 
doorkliefbaar*

Koudebestendig

Trampolinelandschap in gietrubber

* Geldt niet voor Kindergarden versie


