
TOEBEHOREN

Transportwagen voor minitrampoline
De flexibele en ruimtebesparende oplossing voor opslag 
en eenvoudig transport van minitrampolines. Hoge sta-
biliteit en maximale veiligheid gegarandeerd als gevolg 
van 2 wielen met rem. Bij levering gedemonteerd, maar 
eenvoudige montage.
G3684 l Stuk 449,-
W 20 kg

449,-

Minitrampoline met stalen veren
Sinds jaren feilloze constructie. Frame met speciale 
veer-stalen buizen, in hoogte en hellingshoek verstelbaar, 
verzinkt. Springvlak gemaakt van nylonbanden 13 mm. 
Compleet met framekussen, gemaakt van gelamine-
erd schuim en PVC-dekzeil. Zeilspanning door stalen 
veren met een zeer goede vering, ideaal voor clubs en 
professionele gymnastiek. Framemaat 112 x 112 cm, 
springdoek 60 x 60 cm.
G4641 l 112 x 112 cm Stuk 619,-
W 29 kg
G4644 l 125 x 125 cm Stuk 649,-
W 32 kg

vanaf 619,-

Eurotramp® mini-tramp met geïntegreerde volledige 
dekking
Ideaal voor school en andere sporten. Trampoline met 
geïntegreerde volledige dekking voor nog meer veiligheid. 
Framemaat 112 x 112 cm, springmat (all-perlon) 60 x 60 
cm of framemaat 125 x 125 cm, springmat 70 x 70 cm. 
Verstelbaar in helling en hoogte. Spanning via rubberen 
kabel voor medium sprongkracht.
G4640 l 112 x 112 cm Stuk 549,-
W 29 kg
G4642 l 125 x 125 cm Stuk 599,-
W 32 kg

vanaf 549,-

Hoekkoord
G3692 p Stuk 6,95

MINITRAMPOLINE MET STALEN VEREN

MADE IN
GERMANY

Vloerbeschermers
Gemaakt van niet-markerende rubber
G3688 p Stuk 9,95

Bevestigingshaken
G3689 p Stuk 2,95

Geperforeerde plaat
G3691 p Stuk 2,95

Aanspanningskoord voor minitrampoline
Set van 4 stuks, elk 260 cm, voor Mini tramp G3680
G3686 p Set 58,95
Basisprijs/m 5,67

Bevestigingskoord voor beschermpad
Voor beschermpad van minitrampoline 
G3690 p 260 cm Stuk 10,95
G3699 p 285 cm Stuk 11,95

Reserve beschermpad
zonder bevestigingssnoer.
G3685 p 112 x 112 cm Stuk 129,-
G3693 y 125 x 125 cm Stuk 149,-

Gevlochten springdoek
uit Glanzperlon.
G3687 p 60 x 60 cm Stuk 109,-
G3694 p 70 x 70 cm Stuk 119,-

MADE IN
GERMANY

EUROTRAMP® MINI-TRAMP MET GEÏNTEGREERDE VOLLEDIGE DEKKING

Minitramp Actiekaarten (Set van 27 kaarten)
De 27 Minitramp actiekaarten zijn waardevolle hulp-
middelen voor de doelgerichte introductie en verdere 
gebruiksmogelijkheden van de Minitramps in de sport-
lessen. De omschrijving van de bewegingsacties met 
beeldsteun aan de voorzijde en de methodologische tips 
aan de achterkant bieden een schat aan informatie voor 
een veilig, opwindend en (bewegend) basisopleidings-
programma in school en samenleving.
G4645 p Set 12,95

12,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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