K

rachtig, stijlvol en progressief, de
Stormer biedt springers de mogelijkheid om
hun topprestaties te laten zien. Het moderne
ontwerp levert de maximale veiligheid, topprestaties
en de beste kwaliteitskenmerken, dat zelfs de meest
veeleisende ouders tevreden stelt die voor hun kinderen
op zoek zijn naar de beste trampoline.

STORMER
> Verplaatsbare trampolines

GEMAAKT IN

EUROPA

Gemaakt van
hoogwaardig
materiaal uit
Europa

Garantie voor 2,5
miljoen sprongen

62,7 % zachtere
opvang na de sprong

Van beginners
tot professionele
springers

Geen klapgeluid van
de veiligheidsstrip

AkroSpring Pro-systeem
voor superieure
springprestaties

Schroefloze
installatie met
AkroClick-systeem

Ladder inbegrepen

Maximale belasting 700 kg

Temperatuurbereik
-40 °C/+70 °C

In alle
weersomstandigheden
het hele jaar door te
gebruiken

GARANTIE

1

2

1 - Overlappende ingang voor
een veilige & makkelijke
toegang.

2 - UV- en slijtbestendige,
extra sterke netomheining
rondom.

5

6

5 - Vuur-, water- en
temperatuurbestendig
schuim met hoge dichtheid
en langere levensduur.

4

3

3 - Gebogen stangen voor
maximale veiligheid.

4 - UV-, water- & slijtbestendige
veiligheidskussens met 10
jaar garantie.

7

6 - Het AkroSpring Pro
springveersysteem levert
een extreem duurzame
veerkracht, is geruisloos
en zorgt voor een betere
springervaring met een lage
impact op het lichaam.

8

7 - Springveer beschermstrip
toegevoegd voor extra
bescherming.

8 - AkroClick-systeem levert
een extreem makkelijke
montage zonder gebruik
van schroeven of
gereedschap.

Technische gegevens
PRODUCTNAAM
STORMER 10
(SET-STORM-10)

STORMER 12
(SET-STORM-12)

STORMER 14
(SET-STORM-14)

STORMER 480
(SET-STORM-480)

AFMETINGEN

AANTAL
SPRINGVEREN

LENGTE
SPRINGVEER

FRAMEHOOGTE

HOOGTE
VEILIGHEIDSNET

BOVENFRAME

STEUNPOTEN

DIKTE VAN
VEILIGHEIDSSTRIP

MAX.
GEWICHT
SPRINGER

Ø 300 cm

64

18 cm

75 cm

180 cm

45/2 mm

42/1,5 mm

30 mm

100 kg

Ø 360 cm

80

21,5 cm

90 cm

180 cm

45/2 mm

42/1,5 mm

30 mm

130 kg

Ø 430 cm

96

21,5 cm

90 cm

180 cm

45/2 mm

42/1,5 mm

30 mm

140 kg

Ø 480 cm

100

30 cm

100 cm

180 cm

45/2 mm

42/1,5 mm

30 mm

150 kg

KLEUR

*Andere kleuren verkrijgbaar bij bestellingen van minimaal 500 stuks.

Garantie
PRODUCTNAAM

FRAME

VEILIGHEIDSKUSSEN

SPRINGVEER

SPRINGMAT

TEMPERATUURBEREIK

CERTIFICATEN

AKROBAT STORMER

15 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

-40 ⁰C / +70 ⁰C

EN13219, EN913

Ontwerpmogelijkheden

Grijze veiligheidsstrip /
Zwarte springmat

Goedgekeurd door echte mensen!
“Ik heb heel lang trampolines gebruikt om sprongen te oefenen en gewoon voor plezier
in het algemeen. De zachtheid van het springen is ongeëvenaard ten opzichte van
andere trampolines die ik heb gebruikt.”
Distributeur:
Paul Schrama
Stoeiing 3a, 6029 PC Sterksel
040-2265361 / 0622815768
info@paulschramatuinontwerp.nl

Marko Tratnjek, snowboarder

www.PaulSchramaTuinontwerp.nl
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