
Nejbezpečnější trampolíny na světě!
Trampolína Springfree™ je volbou životního stylu. Stejně jako zdravá strava, bezpeč-
ný automobil, tak i volba bezpečné trampolíny je vyjádřením Vašeho životního stylu.
Pro rodiče je bezpečnost jejich dětí naprostou prioritou. Trampolíny Springfree jsou 
navrženy a zkonstruovány tak, aby zajišťovaly maximální bezpečí. Prochází řadou 
testů a jejich konstrukce podléhá nejpřísnějším normám.
Trampolíny Springfree™ jsou výsledkem více než deseti let výzkumu a vývoje na 
University of Canterbury (Nový Zéland) a nabízejí Vám a Vašim dětem nesrovnatelné 
výhody a bezpečnostní konstrukční prvky.

Aktivní 
a bezpečná 
zábava 
pro celou 
rodinu

Blanka Sedláčková - Centrum trampolín
Kpt. Jaroše 9, 326 00 Plzeň, IČ: 87912091

tel.: 723 118 917
e-mail: info@centrumtrampolin.cz

www.centrumtrampolin.cz

OCeNěNí
Trampolíny Springfree™ získaly během několika let mnoho mezinárodních ocenění a zvítě-
zily v několika spotřebních anketách. Uznání již získaly i v České republice, když dostaly 
cenu Grand Prix na veletrhu potřeb pro děti FOR KDS za nejlepší vystavovaný exponát.

DOPLŇKY

žebřík 
1 100 Kč

koš na basket 
2 900 Kč

pojezdová kolečka 
960 Kč

krycí plachta 
od 2 300 Kč

USA
Ocenění „Doporučený dětský výrobek pro rok 2009“ udělený redakcí 
Rodičovská volba, která je nejstarší neziskovou nadací v severní Ame-
rice, hodnotící výrobky a pořady pro děti.

USA
Ocenění „Rodinná volba pro rok 2009“ udělená vydavatelem časopisu 
Family.

Austrálie
Vítěz ankety „Nejlepší design pro rok 2009“ v  kategorii výrobků pro 
sport a volný čas.

USA
Vítěz NAPPA Gold Award 2010 – výrobky pro děti

Vítěz Parent Tested Parent Approved 2011

Kanada/USA
Vítěz spotřebitelské ankety „Výrobek roku 2010“ v kategorii výrobků 
pro dům a domácnost./ Vítěz spotřebitelské ankety „Výrobek roku 
2010“ v kategorii výrobků pro  děti.

www.centrumtrampolin.cz



Trampolína Springfree má čtyři patentované bezpečnostní prvky.
 Sestava těchto prvků dělá z trampolín Springfree nejbezpečnější trampolíny  
na světě. Certifikát pro dětská hřiště dle ČSN eN 1176 zaručuje jistotu.

skákací systém z pružných tyčí, který nahrazuje klasické pru-
žiny a umožňuje maximální využití skákací plochy až k úplnému 
okraji

skákací plocha s měkkým okrajem bez pružin a nebezpečného 
kovového rámu, která snižuje riziko úrazu

ochranná síť, která zabraňuje vypadnutí z trampolíny a je plně 
uzavíratelná. Je upletená z vysoce odolného a pevného materiálu, 
nepáře se ani při poškození.

pružné tyče, které aktivně napínají bezpečnostní síť, u kterých 
nehrozí riziko zranění jako u klasických rovných kovových. Tento 
systém umožňuje prohnutí tyčí v každém možném směru, takže 
bezpečně udržuje skokana ve středu skákací plochy. 

tvar: kruh nosnost/maximální zatížení: 380 kg

průměr/rozměry skákací plochy: 2,5 m výška skákací plochy nad zemí: 0,8 m

skákací plocha: 4,9 m² výška bezpečnostní sítě: 1,5 m

minimální plocha pro instalaci: 5 x 5 m celková výška: 2,3 m

max. doporučená váha skákajícího*: 80 kg celková hmotnost (bez obalu): 72 kg

tvar: čtverec nosnost/maximální zatížení: 500 kg

průměr/rozměry skákací plochy: 4 x 4 m výška skákací plochy nad zemí: 1 m

skákací plocha: 14,4 m² výška bezpečnostní sítě: 1,8 m

minimální plocha pro instalaci: 6,5 x 6,5 m celková výška: 2,8 m

max. doporučená váha skákajícího*: 150 kg celková hmotnost (bez obalu): 147,6 kg

tvar: kruh nosnost/maximální zatížení: 500 kg

průměr/rozměry skákací plochy: 3 m výška skákací plochy nad zemí: 0,9 m

skákací plocha: 7,1 m² výška bezpečnostní sítě: 1,8 m

minimální plocha pro instalaci: 5,5 x 5,5 m celková výška: 2,7 m

max. doporučená váha skákajícího*: 115 kg celková hmotnost (bez obalu): 95,3 kg

tvar: ovál nosnost/maximální zatížení: 500 kg

průměr/rozměry skákací plochy: 2,4 x 4,0 m výška skákací plochy nad zemí: 0,9 m

skákací plocha: 8,5 m² výška bezpečnostní sítě: 1,8 m

minimální plocha pro instalaci: 5 x 6,5 m celková výška: 2,7 m

max. doporučená váha skákajícího*: 115 kg celková hmotnost (bez obalu): 111 kg

tvar: čtverec nosnost/maximální zatížení: 500 kg

průměr/rozměry skákací plochy: 3,4 x 3,4 m výška skákací plochy nad zemí: 1 m

skákací plocha: 10,5 m² výška bezpečnostní sítě: 1,8 m

minimální plocha pro instalaci: 5,9 x 5,9 m celková výška: 2,8 m

max. doporučená váha skákajícího*: 115 kg celková hmotnost (bez obalu): 130,5 kg

cena: 36 800 Kč

cena: 21 800 Kč

cena: 25 800 Kč

cena: 28 800 Kč

cena: 29 900 Kč

* Tato maximální doporučená váha slouží pouze jako vodítko – zdatní a sportovní skokani by při překročení tohoto váhového limitu mohli propnout skákací plochu tak, že by se při doskoku mohli dotknout země pod trampo-
línou. Toto váhové doporučení není nijak spojeno s celkovou nosností trampolíny.
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