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trampolinepad

6.648106.64710

6.64710 voor normale ondergrond

6.64710 voor normale ondergrond

Ontwerp: C. Roland
Origineel Richter

6.64810 voor zachte ondergrond 6.64710 voor normale ondergrond

Bestelnummer
6.64710, voor normale ondergrond
6.64810, voor zachte ondergrond

Beschrijving
Trampolinepad bestaande uit een lange 
gewapende rubbermat, bevestigd tussen 
vier hoekstaanders en centraal rustend op 
een stalen kogelgelagerde as die gemon-
teerd is tussen twee verlengde midden-
staanders.
Tevens leverbaar met extra schoren voor 
plaatsing in zachte ondergrond.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 zwembaden 
 vrijetijdscentra
- Springen, lopen, ravotten, 
 zitten en liggen

Leveringsomvang
1 rubbermat
2 eindstaanderparen
1 middenstaanderpaar met as
2 afstandslatten
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Speelwaarde
Het trampolinepad is een ideaal speel-
toestel voor wilde en ongevaarlijke speel-
pret. De tussen de staanders gespan-
nen rubbermat reageert als een soort         
trampoline. Springt men op het ene veld, 
dan worden de medespelers op het ande-
re veld omhoog geslingerd. Echt interes-
sant wordt het trampolinepad, wanneer 
de rubbermat over enkele velden leidt; 
lengten tot 14,00 m zijn mogelijk.
Het trampolinepad is voornamelijk           
geschikt voor jongeren die het toestel 
eveneens kunnen gebruiken als trefpunt.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 lengte  8,00 m 
   (tot 14,00 m mogelijk)
 breedte mat  0,80 m
 totale breedte  1,55 m
- Gewicht:  resp. ca. 450 / 530 kg
- Geschilde rondhouten hoekstaanders  

ø 18 - 21 cm en middenstaanders ø 15 - 
18 cm geperforeerd op maaiveldhoogte 
en voorzien van afgeschuinde koppen.

 Onderlinge houtverbinding m.b.v. inge-
freesde stalen deuvelringen.

 Verzinkt stalen draaias diameter  
100 mm uitgerust met kogellagers.

 Nastelbare boutverbindingen m.b.v. 
schroefhulssysteem.

 Rubbermat dikte ca. 11 mm met        
dubbele staalwapening.

 Toestel ook leverbaar met thermisch 
verzinkte stalen staanders en midden-
staanders met thermisch verzinkte 
staalvoet.

- Obstakelvrije valruimte: 11,00 x 3,80 m
- Funderingen:
 trampolinepad voor normale onder-

grond: 2 st. 80 x 180 x 60 cm
  2 st. 60 x   60 x 60 cm
 trampolinepad voor zachte ondergrond:
  4 st. 80 x 150 x 60 cm
  2 st. 60 x   60 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: <   60 cm
  advies < 100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

6.64710 voor normale ondergrond
6.64810 voor zachte ondergrond
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