
Fitnesstrampoline IKON Premium
De IKON Premium Fitness trampoline 
„glanst“ door het hoogwaardig roest-
vrije staal. 6 steunvoeten, 36 duurzame 
rubberen touwringen, en het waterdichte, 
UV-bestendige springdoek (Ø 84 cm) van 
robuuste kustvezel overtuigen zelfs de 
meest veeleisende gebruikers. Frame Ø 
115 cm, hoogte 34 cm. Gewicht ca. 12 kg. 
Een steunbeugel is beschikbaar als optie!
G1512 y Stuk 299,95

299,95
Fitnesstrampoline
Fitnesstrampolines voor power-workouts 
in fitness-studio‘s of thuis in de eigen 
fitnessruimte. De duurzame rubberka-
bels zorgen voor een gewrichtsbescher-
mend en zacht springen en terugveren. 
Afneembare steunbeugel voor veiligheid 
bij hoge sprongen. Spronkvlak Ø 85 cm, 
totaal oppervlak Ø 135 cm. Gewicht 12 kg. 
Met bodembeschermende rubbervoeten, 
plaatsbesparend stapelbaar.
G1506 y tot 60 kg Stuk 249,95

vanaf 10 Stuk 239,95
G1507 y tot 120 kg Stuk 269,95

vanaf 10 Stuk 259,95

vanaf 239,95

Trampoline Trimilin jump 120
- Max. Gebruikersgewicht 120 kg 
- Met vaste of opvouwbare poten 
- Gepatenteerd VARIO-systeem
G1573 y Inklapbare steunen Stuk 339,90
G1572 y Vaste steunen Stuk 299,90

vanaf 299,90

Trampoline Trimilin jump 111
- Max. Gebruikersgewicht 110 kg 
- Gepatenteerd VARIO-systeem 
- Met vaste of opvouwbare poten
G1571 y Inklapbare steunen Stuk 264,95
G1570 y Vaste steunen Stuk 229,95

vanaf 229,95

T-houdstang voor Trampolin Trimilin Jump
Tijdens de dynamische springbewegingen 
van de PowerJumping worden de armen 
losjes op de T-bar van de Trimilin-jump 
gelegd.
G1574 y Stuk 52,95

52,95

Ideaal voor zacht en rugvriendelijk stui-
teren, gewrichtsontzienende fitnesstrai-
ning, voor intensieve cardio workouts en 
dynamisch springen. De spanning van het 
springvlak kan, afhankelijk van de toepas-
sing en het lichaamsgewicht, steviger of 
zachter worden ingesteld.

original professional WORLD JUMPING
Zelfde als de originele professionele 
WORLD JUMPING high speed trampoli-
ne standaard maar met een RVS frame 
voor een maximaal gebruikersgewicht 
van 200 kg.
G1495 l Stuk 629,-
W 12 kg  

629,-

Trolley voor originele professionele WORLD 
JUMPING highspeed standaard
G1516 l Stuk 399,-
W 11 kg

Wagen voor trampoline grijpbeugels
Transport- en opslagwagen voor beugels 
van de originele prof. WORLD JUMPING 
highspeed trampoline. Zwart poedergecoat 
staal. Slijtvaste wielen met remmen.
G1514 y voor 16 grepen Stuk 349,-
G1515 y voor 21 grepen Stuk 419,-

TRAMPOLINE TRIMILIN JUMP 120

Original professional WORLD JUMPING® 
highspeed trampoline standaard home
De geteste professionele fitness trampoline 
WORLD JUMPING® is nu ook verkrijgbaar in 
een thuisversie met afneembare poten voor 
makkelijker transport en ruimtebespa-
rende opslag. De betrouwbare „flexlegs“-
technologie bespaart u het vervelende en 
tijdrovende vastschroeven van de poten. 
Springmat met antislipoppervlak en „Se-
cure Safety Seam System“. Massief frame 
uit speciaal zwart poedergecoat staal, Ø 
32 mm. In hoogte verstelbare beugel met 
comfortbekleding op de handgreep en 
een nieuw vastgeschroefde „flexgrip“-
beugelhouder. Ø 112 cm (Ø springmat 98 
cm). Gewicht ca. 10 kg. Hoogte 34 cm. 
Maximaal gebruikersgewicht 120 kg. Incl. 
greepbeugel.
G1518-01 l Blauw Stuk 409,95
G1518-12 l Pink Stuk 409,95
W 12 kg

409,95

Original professional WORLD JUMPING®  highspeed  trampoline standaard
Het springdoek met antislipoppervlak en het „Secure Safety Seam System“ zorgen 
voor een lange levensduur. Het meervoudige naspanningssysteem garandeert een 
trampoline die altijd stevig en dus ook snel is. Massief frame uit speciaal zwart 
poedergecoat staal, Ø 32 mm, 2,5 mm dik. In hoogte verstelbare beugel met com-
fortbekleding en een nieuw vastgeschroefde „flexgrip“-beugelhouder. De vierkante 
uitlaat voorkomt het verdraaien van de handgreep. Vrijdragende poten („spider legs“) 
voor meer stabiliteit - oneindig in elkaar stapelbaar. Ø 120 cm. Gewicht ca. 10 kg. 
Geschikt voor een maximaal gebruikersgewicht van 120 kg.
G1496-01 l Blauw Stuk 419,-
G1496-03 l Geel Stuk 419,-
G1496-12 l Pink Stuk 419,-
G1496-13 l Paars Stuk 419,-
G1496-23 l Oranje Stuk 419,-
W 12 kg  

419,-

Steunbeugel voor IKON Premium
G1513 p Stuk 75,95

- roestvrijstalen frame

Flexibele, vastgeschroef-
de beugelhouder „flex-
grip“ met insteekbare 
„flexlegs“

ORIGINAL PROFESSIONAL 

WORLD JUMPING®  HIGHSPEED  

TRAMPOLINE STANDAARD

Flexibele, vastgeschroefde 
beugelhouder „flexgrip“
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