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Etan is opgericht in 1988 en is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een van de grotere spelers op de 
Europese markt. Het bedrijf is specialist in de trampo-
linemarkt en haar ruime ervaring en vakkennis staan 
garant voor de beste service. Voor elke doelgroep is 
er een breed assortiment aan trampolines beschik-
baar, inclusief accessoires, zodat je verzekerd bent 
van een product dat voldoet aan al je wensen. Het 
is belangrijk dat er een goede mix is van veiligheid, 
springplezier, kwaliteit en prijs. Daarom levert Etan 
alleen kwaliteit voor al onze productlijnen. Jouw Etan 
partner is je graag van dienst.

ETAN, HET BEDRIJF
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We zeggen ‘nee’ tegen massaproductie en willen een steentje bijdragen aan de maat-
schappij. Wij zorgen ervoor dat kinderen veilig op onze trampolines kunnen spelen. 
Kwaliteit is niet vanzelfsprekend, daarom controleren we zelf elk aspect van ons product. 
Wij respecteren onze klanten en het milieu. Daarom maken we veilige producten van duur-
zame materialen. Door dit te doen in onze eigen productiefaciliteit in het hart van Europa, 
Bosnië en Herzegovina, produceren we duurzame trampolines die zorgen voor jarenlang 
buitenplezier. Daarnaast bevorderen we de economische gelijkheid en helpen we de min-
derbedeelden in de Bosnische samenleving. 

ETAN, DE VISIE
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Het ingraven van een trampoline vergt enige inspanning. 
Daarom bieden wij een ingraafservice aan. Het is erg 
handig, als je een trampoline koopt die jarenlang plezier zal 
geven, dat deze op de juiste manier wordt geplaatst. Dankzij 
de jarenlange ervaring van onze monteurs kunnen wij je 
verzekeren dat de klus op de juiste manier wordt geklaard. 
Je hoeft niets anders te doen dan ervoor te zorgen dat de 
monteur direct na aankomst aan de slag kan.*

“Wat geweldig dat ik me geen zorgen hoefde te maken over 
hoe en wanneer ik voor de nieuwe trampoline een gat moest 
graven, alles werd netjes afgeleverd en geïnstalleerd!”

- Michelle, heeft gebruik gemaakt van de ingraafservice voor haar Etan 
Premium 1075 Inground trampoline.-

INGRAAFSERVICE

Pakket “graven en trampoline wordt gezet”

Wat kun je verwachten:
•  Je wordt binnen 1 werkdag na de bestelling gebeld om een 
    afspraak in te plannen
•  Onze monteur neemt jouw gekozen trampoline mee
•  Gat wordt gegraven volgens de handleiding van de trampoline
•  Zand wordt naast de kuil geplaatst
•  Trampoline met eventueel veiligheidsnet wordt opgebouwd
•  Alles wordt netjes en springklaar achtergelaten
•  Altijd binnen 14 werkdagen mogelijk

Pakket “van A tot Z”

Wat kun je verwachten:
•  Je wordt binnen 1 werkdag na de bestelling gebeld om een   
    afspraak in te plannen
•  Onze monteur neemt jouw gekozen trampoline mee
•  Gat wordt gegraven volgens de handleiding van de trampoline
•  Zand wordt afgevoerd
•  Trampoline met eventueel veiligheidsnet wordt opgebouwd
•  Alles wordt netjes en springklaar achtergelaten
•  Altijd binnen 10 werkdagen mogelijk

Bezoek onze website voor de voorwaarden www.etantrampolines.com
 
*Deze service is alleen in beschikbaar in Nederland en Vlaams-België.
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Kinderen die buiten spelen, dit is iets wat volgens 
Etan vaker zou moeten gebeuren. Daarom dragen 
we hier graag ons steentje aan bij. Zo hebben we 
naast de ingraafservice ook de montageservice. De 
montageservice houdt in dat de trampoline wordt 
gemonteerd op de door jouw gekozen plaats. Meest-
al gaat het hierbij om opstaande trampolines. Ook 
erg makkelijk als je er zelf geen tijd voor hebt om de 
trampoline op te zetten. Zo kunnen je kinderen direct 
na schooltijd van hun nieuwe trampoline genieten.*

“Toen ik thuiskwam met de kinderen, stond de 
trampoline al op zijn plaats en konden de kinderen er 
gelijk op springen, erg leuk!”
- Barbara, heeft gebruik gemaakt van de montageservice voor haar 

Etan Premium 14ft combi trampoline.-

MONTAGESERVICE

Pakket “de trampoline wordt gezet”

Wat kun je verwachten:
•  Je wordt binnen 1 werkdag na de bestelling gebeld 
    om een afspraak in te plannen
•  Onze monteur neemt jouw gekozen trampoline 
    mee
•  Trampoline met eventueel veiligheidsnet wordt 
    opgebouwd
•  Alles wordt netjes en springklaar achtergelaten

*Deze service is alleen beschikbaar in Nederland en Vlaams-België. 

Bekijk onze website voor de voorwaarden www.etantrampolines.com
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Heb je een gat in jouw springmat of is er een triangel 
losgekomen? Maak je geen zorgen, wij kunnen de 
meeste problemen voor je oplossen. Wanneer je het 
reparatieformulier op de website invult zullen wij 
contact met je opnemen. Vervolgens komen wij met 
advies op maat en een gepaste oplossing. Bij Etan 
hebben we een interne reparatieafdeling, hierdoor 
kunnen we goed communiceren over de gemaakte 
afspraken. Zo kunnen je kinderen weer binnen een 
mum van tijd op hun trampoline spelen.

Bezoek de website www.etantrampolines.com voor  de voorwaar-
den en het reparatieformulier. 

REPARATIESERVICE
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TRAMPOLINES

Wat is de grote aantrekkingskracht van 
trampolinespringen? Het antwoord is kinderlijk 
eenvoudig: trampolinespringen is leuk! Het gevoel 
van een tijdje gewichtloos zijn. Altijd iets hoger, 
altijd betere trucs. Springen op een trampoline is 
geweldig en tijdens het springen krijg je blozende 
wangen van het buitenspelen. 

Voor kinderen is trampolinespringen een verma-
kelijke activiteit die in hun eigen tuin kan worden 
uitgevoerd. Denk maar niet dat trampolinesprin-
gen minder aantrekkelijk is als je volwassen bent. 
Springfitness is hier een goed voorbeeld van. 

10

WIST JE DAT....
in het begin van de 20e eeuw acts wer-
den opgevoerd waarbij de zogenaamde 
“springbedden” werden gebruikt om het 
publiek te vermaken? Het springbed was 
eigenlijk een kleine trampoline bedekt 
met beddengoed waarop de acrobaten, 
meestal grappige, trucs uitvoerden.



11



12



ETAN PREMIUM

Met een Etan Premium trampoline kun je rekenen 
op kwaliteit, veiligheid en veel plezier in de tuin! 
De Etan Premium lijn wordt in onze eigen fabriek 
in Bosnië en Herzegovina geproduceerd, met 
hoogwaardige en duurzame materialen. 

De Etan Premium lijn bevat het unieke Diamond 
System. Er is afwisselend een triangel met een 
gat én een triangel met een sleufopening aan de 
springmat bevestigd. Hierdoor worden niet alle 
veren gelijktijdig geactiveerd tijdens het sprin-
gen. Voor kleine springers betekent dit dat ze 
nog steeds soepel kunnen springen met minder 
gewicht. In combinatie met de hoogwaardige co-
nische veren, waarbij zink is verwerkt in het staal 
van de veren, is de springkracht optimaal.

Met een Etan Premium trampoline ben je ver-
zekerd van een veilige trampoline die jarenlang 
veilig, sterk en populair blijft.
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WIST JE DAT....
de eerste vorm van trampolinespringen 
werd beoefend door de Eksimo’s? Ze 
gebruikten walvishuiden om elkaar de 
lucht in te gooien.
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Etan Premium 08ft 
Combi Deluxe Groen
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Etan Premium 14ft 
Combi Groen

Etan Premium 08ft 
Combi Grijs

Alle bovengenoemde trampolines zijn ook verkrijgbaar in deluxe uitvoering.
De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de premium trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 10 jaar* | 
Springmat - 5 jaar | Beschermrand - 5 jaar | Veren - 10 jaar* | Staal veiligheidsnet (standaard) - 5 jaar / Staal veiligheidsnet (Deluxe) - 10 jaar | Overige 
onderdelen veiligheidsnet - 3 jaar. 
Voor een overzicht van alle garantietermijnen van alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com 
* Na registratie op de Etan website 15 jaar, zonder registratie 10 jaar. Aankopen via de website www.etantrampolines.com zijn automatisch geregis-
treerd voor 15 jaar garantie.

Diameter Hoogte Aantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType

EPG14C 185 x 59 x 70 cmØ 427 cm 270 cm 96 220 mm

240 cm 60 180 mm 145 x 55 x 63 cmEPG08C Ø 244 cm

240 cm 72 180 mm 176 x 59 x 60 cmEPG10C Ø 305 cm

270 cm 72 220 mm 150 x 59 x 64 cmEPG11C Ø 335 cm

270 cm 80 220 mm 161 x 59 x 66 cmEPG12C Ø 366 cm

Gewicht

123,0 KG

65,0 KG

81,8 KG

99,2 KG

110,6 KG
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INGROUND 
ROND
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Inground Etan Premium 
14ft Groen

17

Inground Etan Premium 
08ft Groen

Inground Etan Premium 
10ft Grijs

De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de premium trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 10 jaar* | Spring-
mat - 5 jaar | Beschermrand - 5 jaar | Veren - 10 jaar*.
Voor een overzicht van alle garantietermijnen van alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com 
* Na registratie op de Etan website 15 jaar, zonder registratie 10 jaar. Aankopen via de website www.etantrampolines.com zijn automatisch geregistreerd 
voor 15 jaar garantie.

IEPG14 170 x 59 x 61 cmØ 427 cm 24 cm 96 220 mm

Ø 244 cm 129 x 50 x 58 cm24 cm 60 180 mmIEPG08

Ø 305 cm 161 x 59 x 58 cm24 cm 72 180 mmIEPG10

Ø 335 cm 136 x 59 x 58 cm24 cm 72 220 mmIEPG11

Ø 366 cm 147 x 59 x 62 cm24 cm 80 220 mmIEPG12

Diameter Hoogte Aantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType

74,0 KG

41,5 KG

50,2 KG

59,6 KG

64,3 KG

Gewicht
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PREMIUM
INGROUND
COMBI ROND
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Inground Etan Premium 
14ft Combi Deluxe Groen

Inground Etan Premium 
12ft Combi Grijs

Inground Etan Premium 
08ft Combi Grijs

132 x 50 x 60 cmIEPG08C Ø 244 cm 200 cm 60 180 mm

171 x 59 x 60 cmIEPG10C Ø 305 cm 200 cm 72 180 mm

140 x 59 x 60 cmIEPG11C Ø 335 cm 200 cm 72 220 mm

148 x 59 x 64 cmIEPG12C Ø 366 cm 200 cm 80 220 mm

200 cm 96 220 mm 171 x 59 x 70 cmIEPG14C Ø 427 cm

Diameter Hoogte

59,8 KG

70,5 KG

85,1 KG

90,9 KG

101,9 KG

GewichtAantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType

Alle bovengenoemde trampolines zijn ook verkrijgbaar in deluxe uitvoering.
De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de premium trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 10 jaar* | 
Springmat - 5 jaar | Beschermrand - 5 jaar | Veren 10 jaar* | Staal veiligheidsnet (standaard) - 5 jaar / Staal veiligheidsnet (Deluxe) - 10 jaar | Overige 
onderdelen veiligheidsnet - 3 jaar. 
Voor een overzicht van alle garantietermijnen van alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com 
* Na registratie op de Etan website 15 jaar, zonder registratie 10 jaar. Aankopen via de website www.etantrampolines.com zijn automatisch geregis-
treerd voor 15 jaar garantie.
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PREMIUM
OPSTAAND 
RECHTHOEKIG
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Etan Premium 0965 
Combi Deluxe Groen

Etan Premium 0965 
Combi Grijs

164 x 59 x 58 cmEPG0965C 281 x 201 cm 240 cm 52 180 mm

167 x 59 x 59 cmEPG1075C 310 x 232 cm 270 cm 80 220 mm

Diameter Hoogte

88,4 KG

104,3 KG

GewichtAantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType

Alle bovengenoemde trampolines zijn ook verkrijgbaar in deluxe uitvoering.
De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de premium trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 10 jaar* | 
Springmat - 5 jaar | Beschermrand - 5 jaar | Veren 10 jaar* | Staal veiligheidsnet (standaard) - 5 jaar / Staal veiligheidsnet (Deluxe) - 10 jaar | Overige 
onderdelen veiligheidsnet - 3 jaar. 
Voor een overzicht van alle garantietermijnen van alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com 
* Na registratie op de Etan website 15 jaar, zonder registratie 10 jaar. Aankopen via de website www.etantrampolines.com zijn automatisch geregis-
treerd voor 15 jaar garantie.
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PREMIUM
INGROUND
RECHTHOEKIG
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Inground Etan Premium 
0965 Groen

186 x 65 x 64 cmIEPG0965 281 x 201 cm 24 cm 52 180 mm

200 x 65 x 64 cmIEPG1075 310 x 232 cm 24 cm 80 220 mm

Diameter Hoogte

53,0 KG

65,7 KG

GewichtAantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType

De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de premium trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 8 jaar* | 
Springmat - 5 jaar |
Beschermrand - 5 jaar | Veren - 10 jaar* 
Voor een overzicht van alle garantietermijnen van alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com 
* Na registratie op de Etan website 15 jaar, zonder registratie 10 jaar. Aankopen via de website www.etantrampolines.com zijn automatisch geregis-
treerd voor 15 jaar garantie.

Inground Etan Premium 
1075 Grijs
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PREMIUM
INGROUND COMBI 
RECHTHOEKIG
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Inground Etan Premium 
0965 Combi Grijs

Inground Etan Premium 
0965 Combi Deluxe Groen

IEPG0965C 186 x 65 x 65 cm281 x 201 cm 200 cm 52 180 mm

IEPG1075C 200 x 65 x 63 cm310 x 232 cm 200 cm 80 220 mm

Diameter Hoogte

76,8 KG

95,5 KG

GewichtAantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType

Alle bovengenoemde trampolines zijn ook verkrijgbaar in deluxe uitvoering.
De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de premium trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 10 jaar* | 
Springmat - 5 jaar |Beschermrand - 5 jaar | Veren 10 jaar* | Staal veiligheidsnet (standaard) - 5 jaar / Staal veiligheidsnet (Deluxe) - 10 jaar | Overige 
onderdelen veiligheidsnet - 3 jaar. 
Voor een overzicht van alle garantietermijnen van alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com 
* Na registratie op de Etan website 15 jaar, zonder registratie 10 jaar. Aankopen via de website www.etantrampolines.com zijn automatisch geregis-
treerd voor 15 jaar garantie.
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HI-FLYER
OPSTAAND
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Hi-Flyer 08ft 
Combi Groen

Hi-Flyer 12ft 
Combi Groen

Hi-Flyer 0965 
Combi Groen

De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de Hi-Flyer-trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 8 jaar | Spring-
mat - 2 jaar | Beschermrand 2  jaar | Veren 2 jaar | Het staal van het veiligheidsnet - 3 jaar en overige onderdelen - 2 jaar. 
Voor een overzicht van alle garantietermijnen voor alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com

Ø 244 cm

240 cm 36 175 mm 130 x 41 x 51 cm

132 x 47 x 53 cm

HF06C Ø 183 cm

240 cm 48 175 mmHF08C

163 x 49 x 50 cmHF10C Ø 305 cm 260 cm 60 175 mm

Ø 366 cm 151 x 47 x 56 cm267 cm 72 175 mmHF12C

173 x 51 x 56 cm HF14C Ø 427 cm 267 cm 96 175 mm

144 x 56 x 45 cmHF0965C 281 x 201 cm 273 cm 52 175 mm

156 x 56 x 45 cmHF1075C 310 x 232 cm 273 cm 58 175 mm

Diameter Hoogte

45,8 KG

52,6 KG

67,0 KG

86,0 KG

98,4 KG

75,4 KG

   80,0 KG

GewichtAantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType
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HI-FLYER
INGROUND 
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Inground Hi-Flyer 
08 ft Groen

Inground Hi-Flyer
14ft Groen

Inground Hi-Flyer 
0965 Groen

De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de Hi-Flyer-trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 8 jaar | spring-
mat - 2 jaar | 
Beschermrand - 2 jaar | Veren 2 jaar | overige onderdelen - 2 jaar. 
Voor een overzicht van alle garantietermijnen voor alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com

Ø 244 cm 135 x 57 x 30 cm23 cm 48 175 mmIHF08

163 x 57 x 30 cmIHF10 Ø 305 cm 23 cm 60 175 mm

Ø 366 cm 149 x 57 x 38 cm23 cm 72 175 mmIHF12

172 x 57 x 38 cm IHF14 Ø 427 cm 23 cm 96 175 mm

154 x 57 x 28 cmIHF0965 281 x 201 cm 23 cm 52 175 mm

162 x 57 x 28 cmIHF1075 310 x 232 cm 23 cm 58 175 mm

Diameter Hoogte

31,8 KG

38,8 KG

48,0 KG

57,0 KG

40,4 KG

   44,3 KG

GewichtAantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType
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HI-FLYER
INGROUND
COMBI
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Inground Hi-Flyer 
08ft combi Groen 

Inground Hi-Flyer 
12ft combi Groen

Inground Hi-Flyer 
0965 combi Groen 

De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de Hi-Flyer-trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 8 jaar | spring-
mat - 2 jaar | 
Beschermrand 2 jaar | Veren 2 jaar | Het staal van het veiligheidsnet - 3 jaar en overige onderdelen - 2 jaar. 
Voor een overzicht van alle garantietermijnen voor alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantrampolines.com

Ø 305 cm

200 cm 48 175 mm 134 x 57 x 44 cm

163 x 57 x 44 cm

IHF08C Ø 244 cm

200 cm 60 175 mmIHF10C

148 x 57 x 52 cmIHF12C Ø 366 cm 200 cm 72 175 mm

Ø 427 cm 171 x 57 x 52 cm200 cm 96 175 mmIHF14C

153 x 57 x 44 cmIHF0965C 281 x 201 cm 200 cm 52 175 mm

162 x 57 x 42 cmIHF1075C 310 x 232 cm 200 cm 58 175 mm

Diameter Hoogte

54,1 KG

55,1 KG

70,4 KG

81,3 KG

54,1 KG

   58,5 KG

GewichtAantal veren Lengte veren Pakket afmetingenType



BESCHERMRAND

Wist je dat een trampoline beschermrand één van 
de essentiële onderdelen van een trampoline is? 
Het beschermt je kinderen tegen verwondingen 
en zorgt ervoor dat de veren bedekt zijn. Kies voor 
de Etan Premium beschermrand als je op zoek 
bent naar een beschermrand die 5 tot 7 jaar mee-
gaat. Veiligheid voorop!

Universele beschermranden of speciaal voor de 
Etan Premium trampolines, wij bieden een groot 
assortiment trampoline beschermranden. Deze 
beschermranden zorgen ervoor dat de veren 
bedekt zijn en zelfs de kleinste springers zich niet 
bezeren. Etan beschermranden zijn verkrijgbaar in 
de kleuren groen en grijs.

Bekijk het assortiment op de website of bezoek 
het dichtstbijzijnde Etan verkooppunt. Zit de 
afmeting van jouw trampoline er niet tussen, niet 
getreurd! Wij maken ook beschermranden op 
maat. Neem een kijkje op de website of neem 
contact met ons op. 
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SPRINGMAT

Een goede springmat zorgt voor de hoogste 
sprongen. Heb je een nieuwe springmat nodig, 
maar weet je niet zeker welke maat je nodig hebt? 
Ga naar onze website, je dichtstbijzijnde Etan ver-
kooppunt of neem contact op met onze klanten-
service voor advies op maat.

Als je een springmat wilt die de duurzaamheid 
van je trampoline verbetert, dan raden wij de Etan 
Premium springmatten aan. Deze springmatten 
zijn voorzien van Etan’s unieke Diamond System. 
Dit systeem zorgt ervoor dat de veren een voor 
een worden geactiveerd, in plaats van allemaal 
tegelijk, tijdens het springen. 

Ben je opzoek naar een springmat met een af-
wijkende afmeting? Bij Etan Trampolines zijn wij 
gespecialiseerd in het produceren van springmat-
ten van elke gewenste afmeting. Neem een kijkje 
op de website of neem contact met ons op voor 
de mogelijkheden.
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VEREN

De veren van een trampoline zijn de com-
ponenten die je helpen om steeds hoger 
te springen. De Etan Premium veren, die in 
Nederland worden gemaakt, zijn niet gecoat 
met zink maar bevatten zink. Dit voorkomt 
dat de veren gaan roesten in vergelijking tot 
traditionele trampolineveren. 

Wij hebben veren van verschillende kwalitei-
ten in de maten 14, 16,5, 17,5, 18, 22 en 25 
cm. Al onze veren zijn verkrijgbaar per 50, per 
10 en zelfs per stuk!
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OVERIGE ONDERDELEN

Veiligheidsnet
Bij Etan Trampolines hebben we veiligheids-
netten voor de Etan Premium en Etan Hi-Flyer 
modellen. Deze hebben we zowel voor de in-
gegraven als de opstaande trampolines, rond 
en rechthoekig. In de kleuren groen en grijs.

Trampoline frame
Onze trampoline frame onderdelen zijn ge-
maakt van gegalvaniseerd staal, ongevoelig 
voor weersinvloeden van buitenaf. Zo zorgen  
deze onderdelen voor een solide constructie  
die jarenlang speelplezier garandeert. 

Meer onderdelen zijn verkrijgbaar op de web-
site of bij je dichtstbijzijnde Etan verkoop-
punt. Kun je het onderdeel dat je zoekt niet 
vinden? Neem dan contact met ons op via 
www.etantrampolines.com
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ETAN
BESCHERMHOES
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BESCHERMHOES

Een beschermhoes houdt niet alleen je tram-
poline schoon, maar verlengt ook de levens-
duur van je trampoline. Ze zijn verkrijgbaar 
voor een groot assortiment aan trampolines 
in de kleur grijs en transparant. Onze grijze 
beschermhoezen zijn gemaakt van hoog-
waardig Duits PVC en zijn UV-bestendig. 
De transparante beschermhoezen worden ge-
maakt van een stevig agrarisch afdekzeil en 
zijn verkrijgbaar voor een mooi prijsje. 

Alle beschermhoezen hebben een opening 
in de bovenkant van de hoes, waardoor het 
regenwater weg kan lopen en condensatie 
tegen wordt gegaan. 
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ETAN
BOUNCE BOARD
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BOUNCE BOARD
Dit Bounce Board van Etan Trampolines 
maakt het springen op een trampoline nog 
leuker en spannender! Voor iedereen die zijn 
freestyle sprongen wil oefenen op de tram-
poline. Dit Bounce Board helpt ook om te 
oefenen met snowboarden, wake boarden en 
kitesurfen.

TRAMPOLINETENT
Een superleuke accessoire voor op je 12ft 
trampoline! Met deze stoere army trampoline 
tent van Etan Trampolines kun je een te gek 
logeerpartijtje organiseren. Slapen is nog 
nooit zo leuk geweest!
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2

1. INBOUWKIT

2. REPARATIESET
Zit er een gat in je springmat? Wees niet 
getreurd! Met de Etan trampoline reparatieset 
kun je het gat eenvoudig zelf repareren.

Weet je nog steeds niet zeker of de spring-
mat gemaakt kan worden of twijfel je aan 
de veiligheid van de springer? Neem contact 
met ons op om advies van onze expert te 
ontvangen. 

Wil je een opstaande trampoline ingraven? 
Dit is mogelijk met de inbouwkit van Etan 
Trampolines! Met deze kit behoud je de 
springkracht en optimale luchtverplaatsing 
van een opstaande trampoline.

40

OVERIGE ACCESSOIRES 1

3. TRAMPOLINESOKKEN
3Met deze leuke trampolinesokken van Etan 

kun je niet uitglijden op de trampoline en heb 
je ook nog warme voeten!
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5

6

5. VERANKERINGSSET

6. TRAMPOLINETRAP
Een eenvoudigere manier om op je opstaan-
de trampoline te klimmen? De oplossing is 
een handige trampolineladder die snel te 
monteren is. De Etan Premium trampoline-
ladder is verkrijgbaar in 65 cm hoog en 95 
cm hoog.

4. TRAMPOLINEROK
Plaats een trampolinerok aan je opstaande 
trampoline en voorkom dat kinderen en huis-
dieren onder de trampoline komen.

Verkrijgbaar in zwart voor verschillende 
maten trampolines.

41

Veranker je opstaande of ingegraven trampo-
line met de Etan trampoline verankeringsset. 
Met deze set staat je trampoline veilig in de 
tuin, zelfs in geval van zware storm!

WIST JE DAT....
je ook heel eenvoudig contact met ons 
op kunt nemen via Whatsapp? Bezoek 
de website voor de Whatsapp functie.
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