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2019

הטרמפולינות המקצועיות והבטיחותיות בעולם
טרמפולינת  Springfreeעוצבה ותוכננה על ידי המהנדס
הניו-זילנדי ד”ר קייט אלכסנדר באוניברסיטת קנטבורי.
ד”ר ר קייט אלכסנדר ,אב לשלושה ,רצה לרכוש לילדיו מרכב מסיבי ביותר עם  8שנות אחריות
טרמפולינה לחצר .לאחר חיפוש מעמיק בנושא ,הופתע מסגרת הטרמפולינה מתחת לשטח הקפיצה
לגלות שהטרמפולינות הרגילות המוצעות בשוק לא
למניעת פציעות
בטיחותיות ואחוז הפציעות בקרב ילדים עקב שימוש
בטרמפולינות גבוהה במיוחד.
ניצול שטח אופטימלי ושטח קפיצה מקסימלי
לאחר מחקר ארוך בנושא מניעת פציעות ,ד”ר ר קייט
אלכסנדר עיצב טרמפולינה בטיחותית וידידותית פטנט בלעדי  FLEX NETרשת הגנה גמישה
ללא מוטות המונעת נפילות
למשתמשים על ידי כך שהסיר את החלקים שמועדים
לגרימת פציעות -המשטח הקשה ,הקפיצים ומסגרת
עיצוב חדשני ויוקרתי
הפלדה .בנוסף הוא השתמש בחומרים המתקדמים
והאיכותיים ביותר על מנת ליצור את הטרמפולינה
האולטימטיבית.
הטרמפולינה שווקה לראשונה בשנת  2003וכיום נמכרת
ב 29-מדינות שונות.
על ידי הסרת החלקים שגורמים לפגיעות ומהווים
סכנה ,חברת  Springfreeמתחייבת לספק טרמפולינות
חדשניות ,בטיחותיות ,ובאיכות הגבוהה ביותר ,במטרה
למנוע ולהפחית באופן משמעותי את הפציעות הנגרמות
עקב קפיצה בטרמפולינות רגילות.

היחידה בעולם ללא קפיצים
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שנות
אחריות מלאה
שנים
על השלדה
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הטרמפולינות המקצועיות והבטיחותיות בעולם

O77 Medium Oval Trampoline
טרמפולינה אובלית בגודל בינוני ואידיאלי.
מציעה משטח קפיצה רך ומרחב קפיצה מקסימלי.
מתאים לגינות בגודל בינוני.
גודל משטח הקפיצה  X 2.4 3.4 :מטר
שטח פנוי למיקום X 6.4 5.4 :מטר
גובה מרבי  2.7 :מטר
עומס מקסימלי 500 :ק”ג
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O92 Large Oval Trampoline
טרמפולינה אובלית גדולה ,מיועדת למשפחות עם ילדים
בכל הגילאים .מציעה משטח קפיצה רך ומרחב קפיצה
מקסימלי .מתאימה במיוחד לגינות צרות.
גודל משטח הקפיצה X 2.4 4 :מטר
שטח פנוי למיקום X 5.4 7 :מטר
גובה מרבי  2.7 :מטר
עומס מקסימלי 500 :ק”ג
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בעולם
המקצועיות
הטרמפולינות
והבטיחותיותצמוד
תוצרת גרמניה קיפול
איכותיים
שולחנות פנים וחוץ
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שולחן פנים מקצועי מתאים גם לבתי ספר ומתנ”סים

R54 Compact Round Trampoline

R79 Medium Round Trampoline

הטרמפולינה הקטנה ביותר והקומפקטית ביותר
בסדרה .מציעה משטח קפיצה רך ומרחב קפיצה
מקסימלי .מתאים לגינות קטנות.
קוטר משטח הקפיצה 2.5 :מטר
שטח פנוי למיקום 5.5 X 5.5 :מטר
גובה מרבי  2.3 :מטר
עומס מקסימלי 380 :ק”ג

טרמפולינה עגולה בגודל בינוני ואידיאלי .מציעה משטח
קפיצה רך ומרחב קפיצה מקסימלי .מתאים לגינות בגודל
בינוני.
קוטר משטח הקפיצה 3 :מטר
שטח פנוי למיקום X 6 6 :מטר
גובה מרבי  2.7 :מטר
עומס מקסימלי 500 :ק”ג
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בעולם
המקצועיות
הטרמפולינות
והבטיחותיותצמוד
תוצרת גרמניה קיפול
איכותיים
שולחנות פנים וחוץ

שולחן פנים מקצועי מתאים גם לבתי ספר ומתנ”סים

S113 Large Square Trampoline
טרמפולינה מרובעת גדולה ,מציעה משטח קפיצה רך
ומרחב קפיצה מקסימלי .מתאים לגינות גדולות.
גודל משטח הקפיצה 3.4 X 3.4 :מטר
שטח פנוי למיקום 6.4 X 6.4 :מטר
גובה מרבי 2.7:מטר
עומס מקסימלי 500:ק”ג

SH

FlexrHoop

חישוק הסל רך וגמיש.
מתאים לילדים (ומבוגרים) שרוצים להתאמן בהטבעת
 !dunkמגיע עם כדור.

SL

FlexrStep Ladder

הסולם מאפשר כניסה קלה יותר לטרמפולינה ללא
החדרת משטח קשה לאזור הקפיצה .מגיע עם מנעול
כדי להגביל קפיצה ללא השגחה.
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גרמניה
קיפול
איכותיים ,
צמוד
תוצרתקיפול
צמוד,גרמניה
תוצרת
איכותיים
שולחנותוחוץ
שולחנות פנים
162 out

346 indoor

162 indoor

דגם :פנים ,קיפול צמוד
דגם :חוץ ,קיפול צמוד
עובי פלטה 4 :מ”מ
עובי פלטה 16 :מ”מ
עובי שלדה 25 :מ”מ
עובי שלדה 25 :מ”מ
מסגרת :מתכת
עובי מסגרת 36 :מ”מ
עובי מסגרת 36 :מ”מ
תוספות :רשת קבועה,
תוספות :רשת קבועה,
 4גלגלים כפולים
 4גלגלים כפולים
מידות:
מידות:
פתוח :א ,274-ר ,152.5-ג 76-ס”מ פתוח :א ,274-ר ,152.5-ג 76-ס”מ
מקופל :א ,69-ר ,152.5-ג 184-ס”מ מקופל :א ,69-ר ,152.5-ג 184-ס”מ
משחק עצמי
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המתאים גם
פנים
דגם
למועדוניםספר ומתנ”סים
מתאים גם לבתי
מקצועי
פנים
שולחן

קיפול צמוד

דגם :פנים ,קיפול צמוד
עובי פלטה 19 :מ”מ
עובי שלדה 25 :מ”מ
מסגרת :מתכת
עובי מסגרת 36 :מ”מ
תוספות :רשת קבועה,
מעמד למחבטים וכדורים,
 4גלגלים כפולים
מסתובבים  360מעלות.
מידות:
פתוח-א,274-ר,152.5-ג 76-ס”מ
מקופל-א ,65-ר ,152.5-ג 189-ס”מ

משחק עצמי

קיפול צמוד
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לחיסכון במקום
בנפרד
פלטה
קיפול כל
איכותיים,
קיפול צמוד
גרמניה
תוצרת
איכותיים
שולחנותוחוץ
שולחנות פנים

איכותי,
פניםחוץ
שולחן
גרמניה ספר ומתנ”סים
תוצרתגם לבתי
מתאים
מקצועי
שולחן

ALUM 9
דגם :חוץ ,כל פלטה מתקפלת
בנפרד
עובי פלטה 6 :מ”מ
עובי שלדה 30X30 :מ"מ
תוספות :רשת נלוות 4 ,גלגלים
 50מ"מ כפולים המסתובבים 360
מעלות ,עובי שילדה מאסיבית
במיוחד ,ניתן לפילוס.
מידות:
פתוח :א ,274-ר ,152.5 -ג 76-ס”מ
מקופל :כל פלטה מתקפלת בנפרד

BLUESKY 7
דגם :חוץ ,קיפול צמוד
עובי פלטה 4 :מ"מ מלמין
עובי שלדה 36 :מ"מ
מסגרת :מתכת
עובי מסגרת 25 :מ”מ
תוספות :רשת קבועה 4,גלגלים
כפולים ,מתקן למחבטים וכדורים
מידות:
פתוח :א ,274-ר ,152.5-ג 76-ס”מ
מקופל :א ,74-ר ,152.5-ג 165.5-ס”מ
משחק עצמי
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תוצרת גרמניה

קיפול

13

שולחן חוץ קבוע ,מאסיבי .מתאים למועדונים

VIKING 10
דגם :חוץ ,קבוע
עובי פלטה 15 :מ"מ SMC ,תרכובת
פלסטית מיוחדת ועמידה
עובי שלדה 60 :מ"מ
תוספות :רשת ברזל קבועה הנתנת
להחלפה ,אינו מתקפל ,ניתן לפילוס
מידות:
פתוח :א ,274-ר ,152.5-ג 76-ס”מ
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שולחן פנים ,לאיחסון קומפקטי

110in
דגם :פנים ,כל פלטה מתקפלת בנפרד
עובי פלטה 4 :מ"מ מלמין
עובי שלדה 20X30 :מ"מ
מסגרת :מתכת
עובי מסגרת 24 :מ”מ
תוספות :רשת נלוות 4 ,גלגלים  50מ"מ
כפולים המסתובבים  360מעלות ,עובי
שילדה מאסיבית במיוחד ,ניתן לפילוס.
מידות:
פתוח :א ,274-ר ,152.5 -ג 76-ס”מ
מקופל :כל פלטה מתקפלת בנפרד
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שולחן פנים מקצועי למועדונים ,באיכות גרמנית

transport 11271

7047-950

דגם :פנים
עובי פלטה 19 :מ”מ
עובי שלדה 45 :מ”מ
מסגרת :מתכת
עובי מסגרת 25 :מ”מ
תוספות :רשת 4 ,גלגלים
מסתובבים 360מעלות בכל
חצי שולחן ,מנגנון פילוס כפול,
ציפוי פוליאסטר ייחודי למשחק
מהיר במיוחד ,ניתן להשיג את
צבע הפלטה גם בצבע ירוק
מידות:
פתוח-א,274-ר,152.5-ג 76-ס”מ
מקופל-א ,65-ר ,152.5-ג 164-ס”מ

דגם Axos Outdoor 1 :חוץ
עובי פלטה 22 :מ”מ אלומיניום
עובי שלדה 25 :מ”מ
תוספות :רשת עם מנגנון מתיחה4,
גלגליפ כפולים
מידות:
פתוח :א ,274-ר ,152.5 -ג 76-ס”מ
מקופל :א ,49 -ר ,152.5-ג 170-ס”מ

מתקפל ל 2-פלטות נפרדות לקיפול קל -
הפתרון המושלם למקום קטן
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שולחנות חוץ ,המותג המוביל בעולם

משחק עצמי

קיפול

תוצרת גרמניה

17

שולחנות חוץ ,ה  TOP -של המותג המוביל בעולם

מסגרות ופלטות אלומיניום איכותיות

7177-900

7178-900

דגם Outdoor6 :חוץ
עובי פלטה 22 :מ”מ אלומיניום
עובי שלדה 33 :מ”מ
תוספות :רשת קבועה עם מנגנון
מתיחה וכיוונון גובה 4,גלגלים כפולים
בציפוי גומי לניוד במשטחים מאתגרים
המסתובבים 360מעלות מנגנון נעילת
גלגלים בטיחותי ,רגלי השולחן ניתנות
לפילוס ,כיסויי פינות להגנת הפלטות.
מתקן לאחסון מחבטים וקופסאות
אחסון כדורים בשני צידי השולחן .מע־
רכת נעילה פשוטה לשימוש ביד אחת
לסגירת השולחן.
מידות:
פתוח :א ,274-ר ,152.5-ג 76-ס”מ
מקופל :א ,68-ר ,183-ג 165-ס”מ

דגם Outdoor10 :חוץ
עובי פלטה 22 :מ”מ אלומיניום
עובי שלדה 50 :מ”מ
תוספות :רשת קבועה עם מנגנון
מתיחה וכיוונון גובה 4,גלגלים כפולים
בציפוי גומי לניוד במשטחים מאתגרים
המסתובבים 360מעלות ,מנגנון נעילת
גלגלים בטיחותי ,רגלי השולחן ניתנות
לפילוס ,כיסויי פינות להגנת הפלטות.
מתקן לאחסון מחבטים וקופסאות
אחסון כדורים בשני צידי השולחן.
מערכת נעילה פשוטה לשימוש ביד
אחת לסגירת השולחן.
מידות:
פתוח :א ,274-ר ,152.5-ג 76-ס”מ
מקופל :א ,68-ר ,183-ג 165-ס”מ

משחק עצמי

תוצרת גרמניה
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פלטת אלומניום,
קיפול צמוד

מתקן למחבטים וכיוונון
הרשת

קופסא לאיחסון הכדורים

מנגנון נעילת גלגלים בטיחותי סגירה ופתיחת השולחן ביד אחת

משחק עצמי

פלטת אלומניום,
קיפול צמוד

מתקן למחבטים וכיוונון
הרשת

קופסא לאיחסון הכדורים

מנגנון נעילת גלגלים בטיחותי סגירה ופתיחת השולחן ביד אחת
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שולחנות כדורגל לזמן איכות

S9055
גודל השולחן5ft :
חומרMDF :

עובי רגליים 7.5X7.5 :ס”מ
ניתנות לפילוס ,קורת חיזוק
מתכתית
תוספות :כדורים ,לוח
תוצאות ידני ,בובות
קשיחות בציפוי כחול/לבן,
מעמד אלומיניום לכוס/
בקבוק.
מידות:
א 136.5-ר 65-ג 87-ס”מ
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שולחנות הכדורגל הטובים בעולם
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שולחנות הכדורגל הטובים בעולם

MATCH

SMILE indoor

גודל השולחן :פנים ,גודל תיקני
חומר כיסויי צד :ציפוי פלסטי
עובי רגליים 22 :ס”מ מתכתיות
ריבועיות 80x80
משטח :משטח זכוכית משוריינת,
עמיד בזעזועים בעובי  5מ”מ,
בעל שיפועים בצדדים לרציפות
המשחק.
מוטות :פלדה בקוטר  16מ"מ.
בציפוי כרום ,עמידים ,בעלי תנועה
מהירה.
תוספות:מוטות טלסקופיים5 .
כדורים ,לוח תוצאות ידני ,בובות
קשיחות בצבע אדום/כחול  ,שוער
מסתובב .180°
מידות פנים:
א 114.5-ר 70-ג 85-ס"מ

גודל השולחן :פנים ,גודל תיקני
חומר כיסויי צד :ציפוי פלסטי
עובי רגליים 22 :ס”מ
מתכתיות ריבועיות 100X40
משטח :משטח זכוכית משוריינת,
עמיד בזעזועים בעובי  5מ”מ,
בעל שיפועים בצדדים לרציפות
המשחק.
מוטות :פלדה בקוטר  16מ”מ.
בציפוי כרום ,עמידים ,בעלי תנועה
מהירה.
תוספות 5 :כדורים ,לוח תוצאות
ידני ,בובות קשיחות בצבע אדום/
כחול ,שוער מסתובב 180°
מידות פנים:
א 114.5-ר 70.5-ג 85-ס"מ
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שולחנות הכדורגל הטובים בעולם
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שולחנות הכדורגל הטובים בעולם דגם חוץ

CLUB

SMART outdoor

גודל השולחן :פנים ,גודל תיקני
חומר כיסויי צד :ציפוי פלסטי
עובי רגליים 22 :ס”מ ,מתכתיות,
ריבועיות  100X40ניתנות לפילוס
משטח :משטח זכוכית משוריינת,
עמיד בזעזועים בעובי  5מ”מ,
בעל שיפועים בצדדים לרציפות
המשחק.
מוטות :פלדה בקוטר  16מ"מ .בציפוי
כרום ,עמידים ,בעלי תנועה מהירה.
תוספות:מוטות טלסקופיים5 .
כדורים ,לוח תוצאות ידני ,בובות
קשיחות בצבע אדום/כחול  ,שוער
מסתובב .180°
מידות פנים:
א 122.5-ר 70-ג 85-ס"מ

גודל השולחן :חוץ ,גודל תיקני
חומר כיסויי צד :ציפוי פלסטי
עובי רגליים 22 :ס”מ ,מתכתיות,
ריבועיות 100X40
משטח :משטח זכוכית משוריינת,
עמיד בזעזועים בעובי  5מ”מ,
בעל שיפועים בצדדים לרציפות
המשחק.
מוטות :פלדה בקוטר  16מ”מ .בציפוי
כרום ,עמידים ,בעלי תנועה מהירה.
תוספות 5 :כדורים ,לוח תוצאות
ידני ,בובות קשיחות בצבע אדום/
כחול ,שוער מסתובב  ,180°ניוד על
גלגלים.
מידות פנים:
א 114.5-ר 70.5-ג 85-ס”מ
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שולחן ביליארד מתקפל ”6

שולחן ביליארד מתקפל ”7

B9160
מתקפל ,אינו תופס
מקום באחסון
גודל שולחן6ft :
לוחMDF :
עובי לוח 15 :מ”מ
רגליים :מתכת מתקפלות
תוספות :מסילות צד
מקצועית לתפיסת
הכדורים ,כדורים ,זוג
מקלות ,משולש וגירים,
מידות :א ,183-ר ,92-ג 82-ס”מ

26

B9172
מתקפל ,אינו תופס
מקום באחסון
גודל שולחן7ft :
לוחMDF :
עובי לוח 15 :מ”מ
רגליים :מתכת מתקפלות
תוספות :מסילות צד
מקצועיות לתפיסת
הכדורים ,כדורים ,זוג
מקלות ,משולש וגירים
מידות :א ,213-ר ,112-ג 80-ס”מ
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שולחנות ביליארד קבועים ”7

B9170
גודל שולחן7ft :
לוחMDF :
עובי לוח 15 :מ”מ
רגליים :לוחות  12 MDFמ”מ
מחוזקות
תוספות :כדורים ,זוג
מקלות ,משולש וגירים
מידות :א ,213-ר ,116.8-ג 80-ס”מ
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שולחנות ביליארד קבועים ”8

B9182
גודל שולחן8ft :
לוחMDF :
עובי לוח 18 :מ”מ
רגליים :לוחות  15 MDFמ”מ
מחוזקות
תוספות :תא ריכוז לאיסוף
הכדורים ,זוג מקלות,
משולש וגירים ,כדורים
מידות :א ,246-ר ,135-ג 79-ס”מ
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שולחנות הוקי לחוויה משפחתית
93501

93401
גודל שולחן4ft :
לוחMDF :
רגליים 12.5 :מ”מ מחוזקות
תוספות :לוח תוצאות ידני,
דיסקיות וזוג מגישים
מידות :א ,120-ר ,60-ג 75-ס”מ

30

מתקפל ,אינו תופס
מקום באחסון.
גודל שולחן5ft :
רגליים :מחוזקות בעלי
קורות חיזוק
תוספות :דיסקיות וזוג מגישים,
לוח תוצאות ידני
מידות:
פתוח  -א ,80-ר ,68-ג 142.5-ס”מ
מקופל  -א ,55-ר ,68-ג 180-ס”מ
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שולחנות הוקי בחוויה מקצועית

13605
גודל שולחן6ft :
לוחMDF :
רגליים 18 :מ”מ מחוזקות
תוספות :לוח תוצאות ידני,
דיסקיות וזוג מגישים
מידות :א ,180-ר ,90-ג 77.5-ס”מ

H9270
גודל שולחן7ft :
לוחMDF :
רגליים 12.5 :מ”מ מחוזקות
תוספות :לוח תוצאות
אלקטרוני ,דיסקיות וזוג מגישים
מידות :א ,213-ר ,107-ג 81-ס”מ

32

33

שולחן הוקי של המותג המוביל בעולם

A5B
ידיות דחיפה להוקי

ALABAMA
גודל שולחן7ft :
לוחMDF :
רגליים 18 :מ”מ מחוזקות
תוספות :לוח תוצאות ידני,
דיסקיות וזג מגישים ,ניתן לפילוס
מידות :א ,220-ר ,116-ג 35-ס”מ

BL9182/72
סט כדורי ביליארד
בגודל ”2”-2.5

PUCK
סט דיסקיות להוקי
B2B
סט גירים בילארד
bssh
סט כדורים קטנים
לשולחן כדורגל
bs
סט כדורים גדולים
לשולחן כדורגל
S57
ראש הברגה למקל בילארד

C 57
מקל  ”57לבילארד עם
ראש מתברג
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המותג האמריקאי הוותיק והמוביל בעולם

לוחות פוליקרבונאט שקופים איכותיים

USA

טבעת קפיצית

שיטת כיוונון
SPEED SHIFT

90488
לוח :גרפיט
גודל לוח42“ :
חישוק :רגיל
גובה מתכוונן2.05-3.05 :
שיטת כיוונון :חוליות
מיכל לייצוב 90 :ליטר
מידות מיכל :א ,53-ר 110-ס”מ
היקף עמוד 23 :ס”מ

36

90001

90000

לוח :פוליקרבונט
גודל לוח44“ :
חישוק :קפיצי
גובה מתכוונן2.30-3.05 :
שיטת כיוונון :שיטת המסור
מיכל לייצוב 110 :ליטר
מידות מיכל :א ,125-ר 76-ס”מ
היקף עמוד 25 :ס”מ

לוח :פוליקרבונט
גודל לוח48“ :
חישוק :קפיצי
גובה מתכוונן2.30-3.05 :
שיטת כיוונון :שיטת המסור
מיכל לייצוב 110 :ליטר
מידות מיכל :א ,125-ר 76-ס”מ
היקף עמוד 25 :ס”מ
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GO PLAY

SBA 006
לוח :פוליפרופילן מחוזק
גודל לוח 112*73.5 :ס”מ
חישוק :קוטר  45ס”מ

HY060

SBA 020

SBA 026A

SBA 018

לוח PVC :עמיד שקוף
עם מסגרת פוליאתילן
בצפיפות גבוהה
גודל לוח 110*75 :ס”מ
חישוק :קפיצי בקוטר  45ס”מ
כיוונון2.45-3.05 :
שיטת כיוונון :כיוונון מהיר
בשיטת המסור
מיכל לייצוב 130 :ליטר
מידות מיכל :א ,120-ר 77-ס”מ

לוח :אקרילי שקוף
עם מסגרת מתכת
גודל לוח 110*70 :ס”מ
חישוק :קוטר  45ס”מ
כיוונון2.30-3.05 :
שיטת כיוונון :כיוונון מהיר
באמצעות כננת
מיכל לייצוב 115 :ליטר
מידות מיכל :א ,127-ר 77-ס”מ

לוח :פוליפרופילן עמיד ומחוזק
גודל לוח 73*49 :ס”מ
חישוק :קוטר  42ס”מ
כיוונון1.65-2.05 :
שיטת כיוונון :טלסקופי
מיכל לייצוב 35 :ליטר
מידות מיכל :א ,76-ר 51-ס”מ

לוח :סל שקוף לדלת
גודל לוח 73*49 :ס”מ
חישוק :קוטר  23ס”מ

שיטת כיוונון
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SBA 009

SBA 007

לוח :פוליפרופילן מחוזק
גודל לוח 73*49 :ס”מ
חישוק :קוטר  42ס”מ

לוח :אקרילים עם מסגרת
פוליאתילן בצפיפות גבוהה
גודל לוח 110*75 :ס”מ
חישוק :קוטר  45ס”מ
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מתקני החצר של המותג המוביל בעולם תוצרת גרמניה

S01042-0000

S01031-0000

תאור :מערכת חצר
הכוללת  2נדנדות בודדות
צבע :אפוקסי בתנור
מידות :א ,241-ר ,185-ג 202-ס”מ

תאור :מערכת חצר
הכוללת נדנדה בודדת +
מעמד
צבע :אפוקסי בתנור
מידות :א ,166-ר ,185-ג 202-ס”מ

מתקני החצר הבטיחותיים והאיכותיים של המותג המוביל בעולם

8355-100

S04012-0000

תאור :תוספת למתקן -
נדנדת תינוק הכוללת סגר
בטחון עליון ורצועת בטחון
במותניים.
יציקת פלסטיק קשיח
ועמיד.

תאור :תוספת למתקן -
נדנדת גונדולה מתאימה
ל 2 -ילדים כולל חבל
סגירה בטחון.
צבע :אפוקסי בתנור.

S04011-0010
תאור :תוספת למתקן -
נדנדה בודדת.
יציקת פלסטיק קשיח
ועמיד.
S01053-0000
תאור :מערכת חצר
הכוללת נדנדה בודדת
ונדנדת גונדולה
צבע :אפוקסי בתנור
מידות :א ,230-ר ,185-ג 202-ס”מ
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JUMP PRO

טרמפולינות  JUMPהאיכותיות ,עם רשת הגנה,
מאובזרת ובטיחותית .עם  10שנות אחריות על השלדה
כולל מתקן לנעליים ,עומד בתקני בטיחות בינלאומיים ,סולם ,כיסוי קפיצים בעובי  22מ”מ
jump6

איך לבחור נכון טרמפולינה:
שילדה:
שילדה עשויה אל-חלד ,מגולוונת היטב (לא צבועה בצבע
נגד חלודה) ,חזקה (סוג החומר ועובי הצנרת) ובנויה
מחוליות (ניתנת ל”-פילוס” גם על משטח לא ישר בחצר),
כך שהיא לא תישבר בעומס .שילדה טובה תשמש אתכם
לשנים רבות

קוטר המסגרת:

(6 feet (1.83m

(8 feet (2.44m

(10 feet (3.05m

(12 feet (3.66m

(14 feet (4.25m

(16 feet (4.88m

גובה המסגרת:

 60ס”מ

 60ס”מ

 76ס”מ

 80ס”מ

 80ס”מ

 90ס”מ

כיסוי מגן
קפיצים:

עשוי  PVCבעובי
 22מ”מ ,עמיד
בקרינת UV

עשוי  PVCבעובי
 22מ”מ ,עמיד
בקרינת UV

עשוי  PVCבעובי
 22מ”מ ,עמיד
בקרינת UV

עשוי  PVCבעובי
 22מ”מ ,עמיד
בקרינת UV

עשוי  PVCבעובי
 22מ”מ ,עמיד
בקרינת UV

עשוי  PVCבעובי
 22מ”מ ,עמיד
בקרינת UV

כיסוי עמודים:

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

מבנה
המסגרת:

צינורות מתכת
מגולוונים בעובי
 1.2מ”מ וקוטר
 32מ”מ

צינורות מתכת
מגולוונים בעובי
 1.5מ”מ וקוטר
 38מ”מ

צינורות מתכת
מגולוונים בעובי
 1.5מ”מ וקוטר
 38מ”מ

צינורות מתכת
מגולוונים בעובי
 1.5מ”מ וקוטר
 38מ”מ

צינורות מתכת
מגולוונים בעובי
 1.5מ”מ וקוטר
 38מ”מ

צינורות מתכת
מגולוונים בעובי
 1.5מ”מ וקוטר
 42מ”מ

תו תקן אירופאי

כל טרמפולינה עוברת הדמיה של כ 2000-קפיצות
המבוצעות ע”י רובוט

jump8

jump10

jump12

jump14

jump16

קפיצים:

 48קפיצים
מגולוונים

 36קפיצים
מגולוונים

 64קפיצים
מגולוונים

 72קפיצים
מגולוונים

 80קפיצים
מגולוונים

מחבר איכותי
המקשר
בין רגלי הU -
לעמודי הרשת

משטח קפיצה
אמריקאי עמיד
בקרני UV

סולם טיפוס
לכניסה נוחה
ובטיחותית
לטרמפולינה

חיבור - T
מחבר איכותי לחיזוק
המסגרת של
הטרמפולינה לרגליים

 108קפיצים
מגולוונים

רגלי הטרמפולינה

מגולוונות ובצורת  Uהמחוזקות ע”י מחברים בין רגלי
הטרמפולינה לעמודי הרשת .ובנוסף מחבר איכותי המחבר
בין מסגרת הטרמפולינה לרגליים.

רשת הגנה:

משטח קפיצה אמריקאי

עשויה מ PE
עמיד בקרינת
 UVבגובה 160
ס”מ העוטפת
את משטח
הקפיצה

עשויה מ PE
עמיד בקרינת
 UVבגובה 160
ס”מ העוטפת
את משטח
הקפיצה

עשויה מ PE
עמיד בקרינת
 UVבגובה 180
ס”מ העוטפת
את משטח
הקפיצה

עשויה מ PE
עמיד בקרינת
 UVבגובה 180
ס”מ העוטפת
את משטח
הקפיצה

עשויה מ PE
עמיד בקרינת
 UVבגובה 180
ס”מ העוטפת
את משטח
הקפיצה

עשויה מ PE
עמיד בקרינת
 UVבגובה 180
ס”מ העוטפת
את משטח
הקפיצה

עמיד בקרני שמש ומשקל כבד

מלאי חלפים גדול ורציף

מוטות:

לתחזוקה תקינה ובטיחותית

ריפוד היקפי לכיסוי קפיצים

להגנה ,סוג המילוי חשוב לא פחות  .ציפוי  PVCחזק ועמיד
לקרני שמש UV
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 12מוטות צינור
בקוטר  25מ”מ

 12מוטות צינור
בקוטר  25מ”מ

 16מוטות צינור
בקוטר  25מ”מ

 16מוטות צינור
בקוטר  25מ”מ

 24מוטות צינור
בקוטר  25מ”מ

 16מוטות צינור
בקוטר  25מ”מ

תקן:

TUV-GS, CE, EN71 EN13219:2001 and EN913 + REACH

משטח קפיצה:

פוליפרופילן שחור עמיד לכל מזג אוויר ,בטיחותי העומד בנשיאת משקל גדול במיוחד

רגליים:

 3רגלי מתכת
מגולוונות
מסיביות בצורת U
בקוטר  38מ”מ

 3רגלי מתכת
מגולוונות
מסיביות בצורת U
בקוטר  38מ”מ

 4רגלי מתכת
מגולוונות
מסיביות בצורת U
בקוטר  38מ”מ

 4רגלי מתכת
מגולוונות
מסיביות בצורת U
בקוטר  38מ”מ

 4רגלי מתכת
מגולוונות
מסיביות בצורת
U
בקוטר  38מ”מ

 6רגלי מתכת
מגולוונות
מסיביות בצורת U
בקוטר  38מ”מ

מתקן/כיסים
לאחסון נעליים

כיסוי קפיצים איכותי,
ציפוי ,P.V.C
בעובי  22מ”מ  ,לשמירה
והגנה על הקפיצים,
עמיד בכל מזג האוויר.

רוכסן איכותי בעל
 4קליפסים
וכיסוי לבטיחות
והגנה.

עמודי רשת גבוהים
שמגיעים עד לרצפה
ליציבות נוספת
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