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WAAROM ETAN?

Made in Europe

Duurzaamheid 

OptiFlow springmat*

Met Etan’s eigen fabriek in Bosnië en Herzegovina kun-
nen wij als een van de enigen zeggen dat onze trampo-
lines ook echt uit Europa komen. Hier wordt gewerkt 
aan de hand van Europese productiestandaarden en 
gebruik gemaakt van uitsluitend Europese materialen. 

Binnen de fabriek in Bosnië en Herzegovina worden er 
dagelijks, met de hand, trampolines geproduceerd met 
het oog op duurzaamheid. Zo worden afvalmaterialen 
verwerkt in andere producten. Bijvoorbeeld, de trampo-
line reparatieset. Deze wordt vervaardigd uit overtollig 
Permatron. 

De gloednieuwe en luchtdoorlatende springmatten van 
Etan OptiFlow. De mat heeft een open structuur in het 
doek dat de lucht gemakkelijk doorlaat. Getest in een 
luchttunnel om je ervan te verzekeren dat de lucht on-
der de trampoline niet voor ‘doffe’ sprongen zorgt.  
*Zie meer over de Etan OptiFlow springmatten op pagina. 7
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Europese materialen

QuickSpring veren*

Sterk Duits PVC 
Geen Aziatische kwaliteit maar Made in Germany. Het 
Duitse vakmanschap komt naar voren in het hoofdbe-
standeel van onze Etan UltraFlat trampoline bescherm-
randen. Dit 600 grams PVC is getest op UV-bestendig-
heid en verkleurt niet over tijd. 

De Etan QuickSpring trampoline veren komen uit Ne-
derland. Waar, traditioneel gezien, de veren worden 
gecoat in een zinkbad, wordt het staal van de Etan Ul-
traFlat veren verwerkt met zink. Dit zorgt er op de lange 
termijn voor dat de veer niet kan gaan roesten en uit-
eindelijk breken. Hierdoor vertrouwen wij in de kwaliteit 
van onze veren en bieden maar liefst 15 jaar garantie. 
*Zie meer over de trampoline veren op pagina. 7

Alle materialen die gebruikt worden in de Etan UltraFlat 
trampolines komen uit Europa. PVC uit Duitsland, Ne-
derlandse trampoline veren en het staal voor het frame 
komt uit Italië. Op deze manier kunnen we de kwaliteit 
van onze trampolines te allen tijde waarborgen. 



4

Een stevig kokerframe van maar liefst 3 
mm dikte, sterke Nederlandse veren en een 
OptiFlow luchtdoorlatende springmat ma-
ken de Etan UltraFlat trampolines van hoge 
kwaliteit. 

Daarnaast beschikken de OptiFlow spring-
matten over Etan’s unieke Diamond System, 
wat ervoor zorgt dat elke springer een soepe-
le en krachtige sprong kan maken.

ETAN ULTRAFLAT
De Etan UltraFlat trampoline lijn wordt gepro-
duceerd in Etan’s eigen fabriek in Bosnië en 
Herzegovina. Gelegen binnen de Europese 
grenzen betekent dus ook Europese productie-
standaarden. Hier wordt met oog voor kwaliteit 
gewerkt aan hoogwaardige, handgemaakte 
trampolines. 

De Etan UltraFlat trampoline lijn wordt volledig 
gelijkvloers ingegraven oftewel ‘UltraFlat’.
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VEREN
KRACHTIGE, SOEPELE EN HOGE SPRONGEN

NEDERLANDSE VEREN
Buiten het feit dat de UltraFlat trampoline veren 
worden gemaakt met zink in het staal, zijn de veren 
uitvoerig getest door onze eigen ervaren springers. 

De veren zijn namelijk een stuk krachtiger dan die 
gebruikt worden in de Etan Premium trampolines. 
Zo zijn de veren harder gespannen waardoor er 
meer druk staat op de veren. Dit betekent dat je ho-
ger kan springen door het lancerende effect van de 
veer. In tegenstelling tot een soepelere veer zullen 
de Etan UltraFlat veren zorgen voor een korte en 
hardere sprong. Perfect voor salto’s en schroeven.

QQUICK
SPRINGS
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OPTIFLOW SPRINGMAT 
De OptiFlow springmatten zijn ontwikkeld om de 
lucht, die je tijdens het springen wegdrukt, optimaal 
door te laten. Normaliter verdwijnt deze lucht via 
de meshgaten in de beschermrand, maar gezien de 
trampoline gelijkvloers wordt ingegraven is dat niet 
mogelijk. Daarom hebben de OptiFlow springmatten 
een open structuur.  

De OptiFlow springmatten zijn uitvoerig getest en 
van ontzettend hoge kwaliteit. Hierdoor wordt er 
maar liefst 6 jaar garantie gegeven op deze spring-
mat. 
 

OPTIMALE LUCHTVERPLAATSING

SPRINGMAT

OPTIFLOW

PREMIUM
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ULTRAFLAT
RECHTHOEKIG



MATEN & SPECIFICATIES

De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de Etan UltraFlat trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - levenslang | Springmat - 
6 jaar | Beschermrand - 5 jaar | Veren 15 jaar | Voor een overzicht van alle garantietermijnen van alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantram-
polines.com 

Type Afmeting Aantal veren Lengte veren Gewicht Pakket afmetingenFramedikte

EUFR294

EUFR366

EUFR414

198 x 294 cm

294 x 366 cm

366 x 414 cm

68 180 mm 3 mm

3 mm

3 mm

180 mm

220 mm

96

116

71 kg

87 kg

98 kg

150 x 60 x 33 cm

150 x 60 x 33 cm

150 x 60 x 33 cm

Prijs in €

€1299

€1699

€2199
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ULTRAFLAT
VIERKANT



MATEN & SPECIFICATIES

Type Afmeting Aantal veren Lengte veren Gewicht Pakket afmetingen

EUFS198

EUFS294

EUFS366

198 x 198 cm

294 x 294 cm

366 x 366 cm

52 180 mm 3 mm

3 mm

3 mm

180 mm

180 mm

84

108

56 kg

81 kg

98 kg

150 x 60 x 33 cm

150 x 60 x 33 cm

150 x 60 x 33 cm

Framedikte Prijs in €

€999

€1499

€1899

De garantieperiode van de trampolines verschilt per model. Voor de Etan UltraFlat trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - levenslang | Springmat - 
6 jaar | Beschermrand - 5 jaar | Veren 15 jaar | Voor een overzicht van alle garantietermijnen van alle trampolines en de garantievoorwaarden ga naar de website www.etantram-
polines.com 



ZELF INGRAVEN
STAP VOOR STAP ZELF INGRAVEN

ZELF INGRAVEN
Een trampoline ingraven kan een hele klus zijn, 
maar is zeker niet onmogelijk. Het is echter essenti-
eel dat je dit nauwkeurig en stap voor stap uitvoert 
voor je nieuwe UltraFlat trampoline. 
We leggen het hieronder graag aan je uit:

Stap 1: je start met het graven van een vlakke ba-
siskuil, deze zal uiteindelijk dienen als gat waar de 
trampoline in wordt geplaatst. Denk hierbij aan een 
vierkante of rechthoekige kuil in de grond met recht 
naar beneden lopende wanden. 

Stap 2: vanaf de buitenkant van de basiskuil meet 
je 15 cm op. Vanaf dat punt krijg je de komvormige 
kuil waarop je uiteindelijk gaat springen. Voorbeeld: 
Etan UltraFlat 294 x 294 cm heeft een diepte punt 
van 80 centimeter. 

Stap 3: de laatste stap, maar niet geheel onbelang-
rijk, is het uitgraven tot een kom. Hierdoor kan er, 
met een gerust hart, op alle plaatsen gesprongen 
worden zonder de bodem te raken.

In de bijgeleverde handleiding vind je een gedetailleerde 
beschrijving van het graven van het gat in combinatie met 
verhelderende afbeeldingen. 
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LATEN INGRAVEN

Prijzen

Wil je jouw Etan UltraFlat trampoline laten ingraven 
door een professional op een vakkundige manier? 
Maak dan gebruik van de trampoline ingraafservice 
van Etan Trampolines. 

Het gehele proces wordt voor je uit handen geno-
men. Met of zonder zandafvoer. Waar en wanneer 
bepaal jij! De tarieven van de ingraafservice zijn 
hieronder te vinden.

VAKKUNDIG, BEKWAAM EN PROFESSIONEEL

INGRAAFSERVICE

TARIEVEN EXCL. TRAMPOLINE

Trampoline

198 x 198 cm

294 x 294 cm

366 x 366 cm

198 x 294 cm

294 x 366 cm

366 x 414 cm

Incl. zandafvoer

€999,-

€1799,-

€2999,-

€1499,-

€2399,-

€3199,-

Excl. zandafvoer

€699,-

€1499,-

€1999,-

€1099,-

€1799,-

€2199,-



in je

AIRTRACK FACTORY
MAAK NOG HOGERE SPRONGEN MET

AIRTRACK

AIRBOX

De AirTrack Training Set Home edition biedt jou de 
mogelijkheid om thuis op een veilige manier je free 
run of turn oefeningen te doen. Bestaande uit 3 
stukken waardoor je zelf kan bepalen hoe de track 
komt te liggen.

Gemaakt van hoogwaardige materialen en technie-
ken die worden gebruikt voor professionele Air-
Tracks. Verkrijgbaar in de kleur blauw en roze. 

Enkel of meerdere op elkaar gestapeld. De AirBox 
biedt je de mogelijkheid nog hogere sprongen en 
gavere stunts te doen. Te gebruiken als obstakel of 
als springplank. 

De AirBox is gemakkelijk op te blazen en op te ber-
gen. Daarnaast is hij gemakkelijk te bevestigen aan 
bijvoorbeeld een Airtrack. 
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in je

AIRFLOOR

AIRROLL

De AirFloor is perfect voor alle vloer oefeningen en 
tuimelpassen. Of je nu thuis bent, op vakantie of bij 
vrienden thuis, met de AirFloor train je net zoals in 
de gym. 

De druk van de AirFloor is gemakkelijk aan te pas-
sen om er zo voor te zorgen dat de oefenoppervlak-
te precies ingesteld staat zoals jij dat wilt.

Voeg nog een dimensie toe aan het free run par-
kour in je achtertuin. Combineer de AirRoll met een 
AirFloor of AirTrack en maak de vetste trucs.  
 
Of je nu jong of oud bent, de AirRoll biedt je de 
mogelijkheid jouw nieuwe trucs te oefenen op een 
veilige manier. De hoge stuiterkracht in combinatie 
met de zachte eigenschappen garanderen plezier! 

KIJK IN ONZE WEBSHOP VOOR HET ASSORTIMENT



EUROPE
PRODUCED IN

ETAN TRAMPOLINES BV
BEZOEKADRES EN SHOWROOM

WWW.ETANTRAMPOLINES.COM

Ladonkseweg 8, 5281RN, Boxtel

Mail: klantenservice@etantrampolines.com

WhatsApp: +31 411748005

Tel: +31 411748005


