


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.

KidsTramp voor de openbare ruimte
 Omdat de meeste trampolines offi  cieel 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 
certifi caat. Omdat het hier niet gaat om sporttoestellen, zijn de springmatten aangepast aan 
de behoeftes van kinderen en aan het prestatieniveau van niet ervaren gebruikers.

Eigenschappen
Art. 97100: Kids Tramp  Playground ML 
Art. 97010: Kids Tramp  Playground Ø 1.0

Art. 97500: Kids Tramp  Playground XL
Art. 97012: Kids Tramp  Playground Ø 1.5 

Inbouwframe (box)
Buitenafmetingen: 150 x 150 x 30 cm L x B x H frame 
van hoogwaardig thermisch verzinkt staal voor inbouw 
op maaiveldhoogte

Buitenafmetingen 200 x 200 x 30 cm L x B x H frame 
van hoogwaardig thermisch verzinkt staal voor inbouw 
op maaiveldhoogte

Uitgraafdiepte 60 cm; in het midden onder het springvlak 73 cm

Springmat 107 x 107 cm 156 x 156 cm

Gewicht (zonder tegels) 113 kg 168 kg

het hele jaar door te gebruiken hittebestendig vorstbestendigUV-lichtbestendig

vandalismebestendig: 
springmat niet doorkliefbaar

rolstoeltoegankelijkmoeilijk ontvlambaar

Valdempende tegels – alle Kids 
Tramps

Alle valdempende tegels zijn aan de 
binnenkant afgerond. Dit is extra veilg 
en bewerkstelligt een makkelijke en 
inclusieve overgang tussen valdemping 
en springmat.
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Afgeronde tegels: veilig in- en uitrijden 
van een rolstoel met begeleider

Model “Playground“
voor gebruik zonder toezicht in openbare gebieden. Vandalismebestendig door het 
robuust stalen frame (box) met springmat van zesvoudig versterkt draadweefsel 
(UV -licht- en weersbestending).

Speciaal  

springmat met coating voor een 
nog langere levensduur

Standaard

springmat voor 
“Playground”
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Kids Tramp Playground ML 

Kids Tramp Playground XL

Kids Tramp Playground Ø 1.0 

97000
+

E97002

Kids Tramp Playground ML 
zonder rubberen tegels, met kantopsluiting

Kids Tramp Playground XL
met afgeronde rubberen tegels

Kids Tramp Playground Ø 1.0
met afgeronde rubberen tegels

Kids Tramp Playground  Ø 1.5
met afgeronde rubberen tegels

Kids Tramp Playground ML 
met afgeronde rubberen tegels

Kids Tramp Playground XL
zonder rubberen tegels, met kantopsluiting

Kids Tramp Playground ML
nuttig springoppervlak 1 m

97000
+

E97001

Kids Tramp Playground Ø 1.0
met ronde kantopsluiting: verkrijgbaar vanaf 04/2020

Kids Tramp Playground  Ø 1.5
met ronde kantopsluiting: verkrijgbaar vanaf 04/2020

97500
+

E97501

97010
+

E97011

97012
+

E97512

97500
+

E97502

97010
+

PlayPro
1.0

Voor gebruik bij een EPDM gietvloerStandaard toepassing Obstakelvrije valruimte
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97012
+

PlayPro
1.5

Kids Tramp Playground XL
nuttig springoppervlak 1,5 m

Kids Tramp Playground Ø 1.0
nuttig springoppervlak 1 m

Kids Tramp Playground Ø 1.5
nuttig springoppervlak 1,5 m



 SAMENSPELEN
  De trampolines zijn bij uitstek geschikt om in verschillende confi guraties 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.
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• Sportverenigingen en    

 zwembaden

• Indoor sport- en speelhallen

• Horeca en winkelcentra

• Privé tuinen

• Residentiële instellingen

• Openbare speelplaatsen, parken   
 en pleinen

• Scholen en kinderdagverblijven

• Speeltuinen

• Recreatieparken en campings

• Attractieparken en dierentuinen

3 m

2 m

2 m

Bewegings-
richting

Bewegings-
richting

3 m

Voorbeelden voor opstelling:

Indien in cluster opgesteld:  als er sprake is van een vastgestelde bewegingsrichting dient de obstakelvrije valruimte ter plaatse van de in- en uitsprong 
minimaal 3 m te bedragen. Aan de andere zijden is dit 2 m.

Obstakelvrije valruimte conform TÜV EN 1176-1:2017-12 voor grote (XL) KidsTramps: 6 x 6 m, voor de kleine (ML) Kids Tramps:  4,5 x 4,5 m.

KidsTramp trampolines - opstelling in cluster

Gebruiksplaatsen voor                                                              
KidsTramps


