
Eurotramp® minitrampoline „Teamgym Premium“
De Mini trampoline „Teamgym Premium“ heeft in hoogte verstelbare poten met 
grote beweegbare grondsteunen. Deze grondsteunen zorgen voor extra stabiliteit 
en zijn makkelijk vervangbaar door de meegeleverde transportrollen voor eenvoudig 
transport. De grootte van het frame bedraagt 125 x 130 cm, het springdoek 60 x 60 
cm en bestaat uit 6 mm breed geweven nylon bandjes. Uitgerust met 36 verzinkte 
stalen veren zorgt deze minitramp voor een uitzonderlijke springkracht. Verstelbare 
hoogte 23,7-28,5 cm. Gewicht: 58.00 kg
G4643 l Stuk 1.249,-
W 58 kg  

1.249,-

3.899,-

Open-End minitrampoline SCHOOL
De open-end minitrampolines worden gekenmerkt door 
hun hoge prestaties en een barrièrevrije toegangszone. 
Verschillen tussen SCHOOL, STANDARD en PREMIUM. 
De modellen SCHOOL en STANDARD hebben een 13 mm 
springdoek, met 13 mm brede nylonriemen. Beiden zijn 
geschikt voor moeilijke sprongen (salto‘s etc.). PREMIUM 
heeft een 6 mm springdoek, dat nog meer springvermo-
gen heeft. SCHOOL verschilt van STANDARD met een 
vereenvoudigd voetontwerp. De poten van STANDARD 
en PREMIUM worden verder versterkt door een bracing.
G3683 l School Stuk 664,-
G3764 l Premium Stuk 839,-
G3681 l Standaard Stuk 789,-
W 39 kg  

vanaf 664,-
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Dubbele minitrampoline ULTIMATE FIG
Gloednieuwe FIG gecertificeerde dubbele minitrampoline. Dynamisch, design en 
veiligheidsstandaard van topklasse.

- 6x6 mm high-performance springvlak  
- Nieuwe framebedekking met randkussens  
- Geoptimaliseerde veersuspensie  
- High-performance veren voor een high performance consistentie  
- unieke energie-efficiëntie voor de athleten  
- Optimaal gebalanceerd springgedrag  
- Competitie DMT van het volgende WK en belangrijke internationale wedstrijden
G3469 l Stuk 3.899,-
W 152 kg  

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
w w w . s p o r t e n s p e l . b e

318

Open-end Mini-Tramps




