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TRAMPOLINA 12FT 374 CM Z DRABINKĄ I SIATKĄ
ZABEZPIECZAJĄCĄ *9887
SYMBOL
TRA9887
KOD EAN
5900779819887
RODZAJ PAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO
brown carton with color card
PAKOWANIE
Opakowanie Zawartość
KART
0.5 szt
Master
0.5 szt
PKWiU

VAT
23%

CHARAKTERYSTYKA
Trampolina ogrodowa to nie tylko dobra zabawa, ale również aktywność, która ma
dobroczynny wpływ na kondycję i postawę ciała, bez ograniczeń wiekowych.
Zestaw zawiera:
• matę do skakania, odporną na wilgoć, promienie UV i co najważniejsze na rozciąganie,
• solidne sprężyny: odpowiednio hartowane i galwanizowane, zabezpieczone kołnierzem wypełnionym
pianką. Odporne na obciążenia i zapewniające optymalne odbicie i komfort skakania,
• siatkę o wysokości 180 cm, która jest bardzo wytrzymała. Odporna na warunki atmosferyczne,
odkształcenia i ścieranie.
• nogi zapewniające wytrzymałość, stabilność i pewność całej konstrukcji: ocynkowane, podwójne szerokie
nogi w systemie "U".
Specyfikacja:
• średnica: 366 - 374 cm
• wysokość ramy: 80 cm
• ilość sprężyn: 64 sztuki
• ilość nóg: 4
• ilość słupków siatki: 8 słupków
• mata do skakania: materiał PP, odporna na promieniowanie UV oraz wilgoć
• sprężyny ocynkowane na zewnątrz oraz wewnątrz
• drabinka o długości 86 cm i szerokości 31 cm
• siatka: materiał PE z niebieskimi rękawami; wysokość 180 cm
• rura ramy ocynkowana na zewnątrz oraz wewnątrz ?38 × 1,2mm
INFORMACJE DODATKOWE

PRZEZNACZENIE

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Trampolina, to świetna forma aktywności dla dzieci
i dorosłych: • czysta zabawa dla całej rodziny, a
także alternatywa dla tradycyjnych zajęć fitness, •
ćwiczenia na trampolinie w przyjemny sposób
poprawiają kondycję fizyczną i spalają tkankę
tłuszczową, nie tylko u osób dorosłych, • forma
zabawy, która może być także wstępem do
ćwiczeń dla dzieci zmagających się z nadwagą, •
nieoceniony sprzęt do bezpiecznej zabawy i
wyładowania energii ruchowej dla dzieci,

KARTONY
Karton WysokośćSzerokość Długość
Karton 1
Karton 2

13 cm
23 cm

50 cm
43 cm

150 cm
123 cm

Waga
Brutto
28 kg
28 kg

