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www.etantrampolines.com

ETAN, HET BEDRIJF
Etan is opgericht in 1988 en in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de grotere spelers op de
Europese markt. Het bedrijf is specialist in de hoogkwalitatieve trampolinemarkt en haar ruime ervaring en
vakkennis staan garant voor de beste service.
Voor elke doelgroep is er een breed assortiment aan trampolines beschikbaar, 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.

2

ETAN, DE VISIE
We zeggen ‘nee’ tegen massaproductie en willen een steentje bijdragen aan de maatschappij. Wij zorgen
ervoor dat kinderen veilig op onze trampolines kunnen spelen.
Tegenwoordig is kwaliteit niet meer vanzelfsprekend, daarom controleren we zelf elk aspect van ons product.
Wij respecteren onze klanten en het milieu. Daarom maken we veilige producten van hoogwaardige 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 minderbedeelden in de Bosnische samenleving.

INGRAAFSERVICE
TRAMPOLINE
INGRAAFSERVICE
Een trampolinespecialist biedt het hele plaatje aan, toch? Wij vinden
van wel! Daarom bieden wij onze trampoline ingraafservice aan.
Met ervaring komt expertise. Wil je jezelf de moeite besparen en
het ingraven vakkundig laten doen? Kies dan voor de trampoline
ingraafservice.
Dankzij de jarenlange ervaring van onze monteurs verzekeren wij
je 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.

Trampoline ingraven (inclusief zandafvoer)
Wat kun je verwachten:
• Je wordt binnen 3 werkdagen na bestelling gebeld om een
afspraak in te plannen
• Onze monteur neemt jou 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

Trampoline ingraven (exclusief zandafvoer)
Wat kun je verwachten:
• Je wordt binnen 3 werkdagen na bestelling gebeld om een
afspraak in te plannen
• Onze monteur neemt jou 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

MONTAGESERVICE
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. Meestal gaat het
hierbij om opstaande trampolines. Ook
erg makkelijk als je zelf geen tijd hebt om
de trampoline op te zetten. Zo kunnen
je kinderen direct na schooltijd van hun
nieuwe trampoline genieten.*

Trampoline monteren
Wat kun je verwachten:
• Je wordt binnen 3 werkdagen na de
bestelling gebeld om een afspraak in
te plannen
• Onze monteur neemt jou gekozen
trampoline mee
• De 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

REPARATIESERVICE
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
reparatieafdeling inhouse, 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 voorwaarden en het reparatieformulier.

ETAN TRAMPOLINES
Wat is de grote aantrekkingskracht van
trampolinespringen? Het antwoord is
kinderlijk eenvoudig: trampolinespringen is
gezond, gaaf en hartstikke leuk! Het gevoel
van een tijdje gewichtloos zijn. Altijd iets
hoger, altijd betere trucs.
Etan trampolines worden in Nederland
ontworpen en gemaakt in Etan’s eigen
fabriek in Bosnië en Herzegovina. Hier wordt
geproduceerd met het oog op veiligheid,
enkel Europese materialen en wordt er
gestreefd naar superieure kwaliteit.
Kwaliteit uit Europa!
Maar welke trampoline past nu bij jou? Kies
je voor opstaand, inground of PremiumFlat?
Één ding is zeker! Kies je voor Etan, dan kies
je voor jarenlang speelplezier!

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
materialen die allemaal geïmporteerd zijn uit Europese
landen.
De Etan Premium lijn bevat het unieke Diamond System.
Er is afwisselend een triangel met een ronde én een
triangel met een ovale opening aan de springmat
bevestigd. Hierdoor worden niet alle veren gelijktijdig
geactiveerd tijdens het springen.
Voor kleine springers betekent dit dat ze nog steeds
soepel kunnen springen met minder gewicht. In
combinatie met de hoogwaardige conische veren uit
Nederland, waarbij zink is verwerkt in het staal, is de
springkracht optimaal.
Met een Etan Premium trampoline ben je verzekerd
van een veilige trampoline die jarenlang veilig, sterk
en populair blijft.

WAAROM ETAN PREMIUM
Springmat
De springmat van de Etan Premium wordt
gemaakt van hoogwaardig Permatron en
is uitgerust met Etan’s unieke Diamond
System. Een vorst en roestbestendige
triangel waar de veer aan wordt bevestigd.
Springen is nog nooit zo soepel geweest.

Extra flap
Alle Etan Premium springmatten
beschikken over een extra flap. Deze
flap komt over de veren te liggen, dekt
veren af en voorkomt ongelukjes.

Veren
Conische stalen veren van
Nederlandse bodem voor een
krachtige en soepele sprong. Met
zink verwerkt in het staal voor
optimale roestbestendigheid.
Kracht door de jaren heen dus!

Ladder
De bijgeleverde trampolinetrap
zorgt ervoor dat je gemakkelijk op
de trampoline kan komen.
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Veiligheidsnet
Een extern bevestigd veiligheidsnet voor
optimale veiligheid tijdens het springen.
Getest tot maar liefst 500kg. Beschikaar in
standaard en deluxe variant waar de palen
gebogen zijn. Veiligheid voorop!

Gebogen palen
De licht gebogen vorm van de deluxe
veiligheidsnetpalen van de Etan Premium
trampolines zorgen voor een diepere
valdemping. Tevens verzekert het dikkere
foam de veiligheid van de springer!

Innersleeve
Een innersleeve aan de binnenzijde
van de trampoline beschermrand. Zo
sluit de beschermrand goed aan op de
springmat. Hierdoor kan de springer
niet bij de veren komen.

Beschermrand
De beschermrand van de Etan
Premium trampolines is gemaakt
van hoogwaardig Europees PVC, UVwerend materiaal en met maar liefst
5 jaar garantie.

Frame
Het frame is gemaakt van 1,8
mm dik, roestbestendig Italiaans
staal. Met deze basis geniet je van
jarenlang springplezier.

ETAN PREMIUM
De Etan Premium trampoline met veiligheidsnet in de uitvoering
rond opstaand. Dit is een trampoline zoals je hem jaren geleden
zag. Het verschil? Met een Etan Premium heb je een echte
kwaliteitstrampoline met een modern design.
Ga je voor opstaand, inground of toch PremiumFlat? Bij Etan
Trampolines hebben we elk model in groen, grijs en zwart.

Type

Afmeting

Max kg

Breedte/ dikte beschermrand

EPG08C(D)

Ø244 cm

50kg

380 x 30 mm

EPG10C(D)

Ø305 cm

150kg

380 x 30 mm

EPG12C(D)

Ø366 cm

150kg

410 x 30 mm

EPG14C(D)

Ø427 cm

150kg

410 x 30 mm

BESCHIKBARE KLEUREN:

GARANTIE
Alle bovengenoemde trampolines zijn zowel verkrijgbaar in
deluxe als standaard 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 geregistreerd voor 15 jaar garantie.

Etan Premium Trampoline met
veiligheidsnet 244 cm / 08ft groen

Etan Premium Trampoline met
veiligheidsnet Deluxe 305 cm / 10ft grijs

Etan Premium Trampoline met
veiligheidsnet 427 cm / 14ft zwart

ETAN PREMIUM
INGROUND

De Etan Premium trampoline met veiligheidsnet in de uitvoering
rond inground. Deze trampoline is bedoeld om in te graven en
wordt geplaatst op de rand van de kuil.
Het voordeel aan een inground trampoline is dat deze helemaal
verdwijnt in je tuin doordat deze lager bij de grond staat. Het
oog wil ook wat!

Type

Afmeting

Max kg

Breedte/ dikte beschermrand

IEPG08C(D)

Ø244 cm

50kg

380 x 30 mm

IEPG10C(D)

Ø305 cm

150kg

380 x 30 mm

IEPG12C(D)

Ø366 cm

150kg

410 x 30 mm

IEPG14C(D)

Ø427 cm

150kg

410 x 30 mm

BESCHIKBARE KLEUREN:

GARANTIE
Alle bovengenoemde trampolines zijn zowel verkrijgbaar in
deluxe als standaard 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 geregistreerd voor 15 jaar garantie.

Etan Premium inground trampoline met
veiligheidsnet 244 cm / 08ft groen

Etan Premium inground trampoline met
veiligheidsnet Deluxe 305 cm / 10ft grijs

Etan Premium inground trampoline met
veiligheidsnet 427 cm / 14ft zwart

ETAN PREMIUM
FLAT

De Etan Premium trampoline in de uitvoering rond PremiumFlat. Deze trampoline is bedoeld om in te graven en wordt
geplaatst in de kuil.
Gloednieuw in het assortiment van Etan Trampolines. De
PremiumFlat trampoline wordt geleverd met Etan’s nieuwe OptiFlow trampoline springmat die zorgt voor optimale luchtverplaatsing tijdens het springen. Hoe hoog kan jij springen?
Type

Afmeting

Max kg

Breedte/ dikte beschermrand

EPF08

Ø244 cm

50kg

380 x 30 mm

EPF10

Ø305 cm

150kg

380 x 30 mm

EPF12

Ø366 cm

150kg

410 x 30 mm

EPF14

Ø427 cm

150kg

410 x 30 mm

BESCHIKBARE KLEUREN:

GARANTIE
Alle bovengenoemde trampolines zijn zowel verkrijgbaar in
deluxe als standaard uitvoering.
De garantieperiode van de trampolines verschilt per model.
Voor de Premium trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 10 jaar* | Springmat - 6 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 geregistreerd voor 15 jaar garantie.

NIEUW IN 2022

Etan PremiumFlat Trampoline
244 cm / 08ft groen

Etan PremiumFlat Trampoline
305 cm / 10ft grijs

Etan PremiumFlat Trampoline
427 cm / 14ft zwart

ETAN PREMIUM
RECHTHOEKIG

De Etan Premium trampoline met veiligheidsnet in de uitvoering
rechthoekig opstaand. Ontzettend populair door zijn rechthoekige vorm. Zo past deze trampoline in elke tuin!
Alle Etan Premium trampolines met veiligheidsnet zijn verkrijgbaar als standaard en deluxe uitvoering. Het verschil? Bij de
deluxe uitvoering zijn de palen van het veiligheidsnet gebogen,
hebben dikker foam en hebben een diepere valdemping.

Type

Afmeting

Max kg

Breedte/ dikte beschermrand

EPG0965C(D)

281 x 201 cm

50kg

380 x 30 mm

EPG1075C(D)

310 x 232 cm

150kg

410 x 30 mm

BESCHIKBARE KLEUREN:

GARANTIE
Alle bovengenoemde trampolines zijn zowel verkrijgbaar in
deluxe als standaard 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 geregistreerd voor 15 jaar garantie.

Etan Premium Trampoline rechthoekig met
net deluxe 281 x 201 cm / 0965ft groen

Etan Premium Trampoline rechthoekig met
net 310 x 232 cm / 1075ft grijs

Etan Premium Trampoline rechthoekig met
net deluxe 310 x 232 cm / 1075ft zwart

ETAN PREMIUM
RECHTHOEKIG INGROUND
De Etan Premium trampoline met veiligheidsnet in de uitvoering rechthoekig inground. Deze trampoline is bedoeld om in
te graven en wordt op de kuil geplaatst.
Wist je dat rechthoekige trampolines net wat anders springen
dan ronde trampolines? Dit komt doordat de veren aan de
zijde waar je springt net wat harder uitrekken dan aan de
andere kant. Zo ontstaat er een ‘lanceereffect’. Perfect voor
hoge sprongen en trucs.
Type

Afmeting

Max kg

Breedte/ dikte beschermrand

IEPG0965C(D)

281 x 201 cm

50kg

380 x 30 mm

IEPG1075C(D)

310 x 232 cm

150kg

410 x 30 mm

IEPG1259C(D)

380 x 275 cm

150kg

410 x 30 mm

BESCHIKBARE KLEUREN:

GARANTIE
Alle bovengenoemde trampolines zijn zowel verkrijgbaar in
deluxe als standaard 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 geregistreerd voor 15 jaar garantie.

Etan Premium inground trampoline rechthoekig
met net 281 x 201 cm / 0965ft groen

Etan Premium inground trampoline rechthoekig
met net Deluxe 310 x 232 cm / 1075ft grijs

Etan Premium inground trampoline rechthoekig
met net 380 x 275 cm / 1259ft zwart

ETAN PREMIUM
RECHTHOEKIG FLAT

De Etan Premium trampoline in de uitvoering rechthoekig
PremiumFlat. Deze trampoline is bedoeld om in te graven en
wordt geplaatst in de kuil.
Gloednieuw in het assortiment van Etan Trampolines. De
PremiumFlat trampoline wordt geleverd met Etan’s nieuwe
OptiFlow trampoline springmat die zorgt voor optimale luchtverplaatsing tijdens het springen. Hoe hoog kan jij springen?
Type

Afmeting

Max kg

Breedte/ dikte beschermrand

EPF0965

281 x 201 cm

50kg

380 x 30 mm

EPF1075

310 x 232 cm

150kg

410 x 30 mm

EPF1259

380 x 275 cm

150kg

410 x 30 mm

BESCHIKBARE KLEUREN:

GARANTIE
Alle bovengenoemde trampolines zijn zowel verkrijgbaar in
deluxe als standaard uitvoering.
De garantieperiode van de trampolines verschilt per model.
Voor de Premium trampolines gelden de volgende garantietermijnen: Frame - 10 jaar* | Springmat - 6 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 geregistreerd voor 15 jaar garantie.

NIEUW IN 2022

Etan PremiumFlat Trampoline rechthoekig
281 x 201 cm / 0965ft groen

Etan PremiumFlat Trampoline rechthoekig
310 x 232 cm / 1075ft grijs

Etan PremiumFlat Trampoline rechthoekig
380 x 275 cm / 1259ft zwart

ETAN’S DIAMOND SYSTEM
INGRAAFSERVICE

Diamond System
Enkel te vinden bij de Premium
trampolines van Etan is het
Diamond System. Dit systeem
vervangt de traditionele triangel
door een roest- en vorstbestendige
kunststof triangel.

tijdens het springen eerst de ene
helft van de veren, met de ovale
opening, uit te rekken en een fractie
van een seconde later de andere
helft, met de ronde opening.

Traditionele triangel

Naast duurzaamheid zorgt
het Diamond System voor een
soepelere sprong. Dit komt door
de afwisselende ronde en ovale
openingen in de triangel.

De traditionele ijzeren triangel, de
meestgebruikte variant triangel,
is het onderdeel waar de veer
aan wordt gehaakt om zo de
trampoline springmat aan het
frame te bevestigen.

De soepelere sprong komt doordat
de veer in de ovale opening minder
is uitgerekt dan die in de ronde
opening. Zo hoeft de springer

Deze triangels worden in een
bad van zink gecoat voor een
roestbestendige laag.

ONDERDEEL
TOE AAN
VERVANGING?
Is je trampoline al wat jaartjes oud? Ben je
bang dat het randkussen de val niet meer
dempt of dat de springmat doorscheurt?
In zulke gevallen is het wellicht verstandig om
te gaan kijken naar een vervangingsproduct.
Bij Etan Trampolines verkopen we niet alleen
trampolines maar ook alle onderdelen los. Zo
ben je ervan verzekert dat je jaren later altijd
een nieuwe springmat kan kopen voor jouw
model trampoline. Je weet natuurlijk maar
nooit wat er kan gebeuren als je de heg aan
het knippen bent.
Kun je op de website of bij jouw plaatselijke
verkooppunt nu niet de rand vinden die
je zoekt? Neem dan even direct contact
met ons op. Vaak hebben we een
vervangingsproduct ontwikkeld speciaal voor
jouw model trampoline.
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ETAN HI-FLYER
Een Etan Hi-Flyer trampoline is ideaal voor
de startende trampoline springer. De Hi-Flyer
is beschikbaar als ronde en rechthoekige
trampoline. Of je nu opzoek bent naar een
opstaande of inground trampoline, de Etan HiFlyer lijn heeft voor elke behoefte een passend
model.
Wat de Etan Hi-Flyer trampoline zo ideaal
maakt voor de beginnende springer is niet
alleen de prijs-kwaliteit verhouding. De Hi-Flyer
lijn is namelijk al beschikbaar vanaf 06ft oftewel
183 cm, wat betekent dat zelfs de allerkleinste
springers op een veilige manier kunnen leren
trampolinespringen.
Al met al een mooie beginners trampoline die
jarenlang speelplezier garandeert!

WAAROM ETAN HI-FLYER
Springmat
De trampoline springmatten van alle
Etan Hi-Flyer trampolines zijn gemaakt
van sterk permatron en beschikken over
ijzeren triangels waar de veren aan haken.
Deze triangels zijn gedipt in een bad van
zink om ze roestbestendig te maken.

Veren
De veren van alle Etan Hi-Flyer
trampolines worden in een
bad van zink gecoat voor een
roestbestendige laag. Deze veren
staan bekend om hun makkelijke
en soepele sprong.

Ladder
De bijgeleverde trampolinetrap zorgt
ervoor dat je gemakkelijk op de
trampoline kan komen.

Veiligheidsnet
Het veiligheidsnet van de Etan Hi-Flyer
bevestig je gemakkelijk aan de palen van
het frame. Het net is getest tot wel 500kg
en verzekert veilig trampolinespringen.
Veiligheid op nummer 1!

Interne bevestiging
Het veiligheidsnet van alle Etan Hi-Flyers
wordt bevestigd aan de binnenzijde van de
beschermrand. Op deze manier ontstaat
er een afgesloten ruimte en zijn de veren
volledig afgedekt.

Beschermrand
Uniek in deze prijsklasse! De
beschermrand van de Etan Hi-Flyer
is maar liefst 30mm dik. De dikte en
hoge kwaliteit van het foam maken
deze beschermrand erg veilig!

Frame
Met een dikte van 1,5mm is het
frame van de Etan Hi-Flyer trampoline
ontzettend sterk. Roestbestendig en
erg stevig!

ETAN HI-FLYER
ROND EN RECHTHOEKIG

De Etan Hi-Flyer trampoline is beschikbaar als zowel rond
en rechthoekig model. Deze trampoline kenmerkt zich door
zijn soepele en makkelijke sprong. Perfect voor de jongere
springers onder ons.

Type

Afmeting

Max kg

Breedte/ dikte beschermrand

HF06C

Ø183 cm

50kg

300 x 30 mm

HF08C

Ø244 cm

50kg

300 x 30 mm

HF10C

Ø305 cm

100kg

300 x 30 mm

HF12C

Ø366 cm

100kg

300 x 30 mm

HF0965C

281 x 201 cm

50kg

300 x 30 mm

HF1075C

310 x 232 cm

100kg

300 x 30 mm

BESCHIKBARE KLEUREN:

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

Etan Hi-Flyer Trampoline met net
244 cm / 08ft groen

Etan Hi-Flyer Trampoline rechthoekig met net
310 x 232 cm / 1075ft groen

Etan Hi-Flyer Trampoline met net
366 cm / 12ft groen

ETAN HI-FLYER
INGROUND

De Etan Hi-Flyer trampoline is beschikbaar als zowel rond
en rechthoekig model. De inground variant van de Hi-Flyer
trampoline wordt op de kuil geplaatst en is gemakkelijk in te
graven.
Deze trampoline kenmerkt zich door zijn soepele en makkelijke sprong. Perfect voor de jongere springers onder ons.
Type

Afmeting

Max kg

Breedte/ dikte beschermrand

IHF08C

Ø244 cm

50kg

300 x 30 mm

IHF10C

Ø305 cm

100kg

300 x 30 mm

IHF12C

Ø366 cm

100kg

300 x 30 mm

IHF0965C

281 x 201 cm

50kg

300 x 30 mm

IHF1075C

310 x 232 cm

100kg

300 x 30 mm

BESCHIKBARE KLEUREN:

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

Etan Hi-Flyer inground trampoline met net
244 cm / 08ft groen

Etan Hi-Flyer inground trampoline rechthoekig
met net 310 x 232 cm / 1075ft groen

Etan Hi-Flyer inground trampoline met net
366 cm / 12ft groen

TIJD VOOR
EEN UPGRADE?
Spring je niet hoog genoeg meer? Wil je
sneller springen omdat je trucs wilt doen
of salto’s wilt maken? Dan is het tijd voor
wat beters.

OPTIFLOW
JUMPING MATS

Het komt vaker voor dan je denkt dat een
trampoline het ene moment geweldig
springt en een aantal jaar later helemaal
niet meer. Net zoals met alles, verandert je
behoefte voor trampolinespringen ook.
Bij Etan Trampolines hebben we
verschillende upgrades ontwikkelt die
jouw springervaring verbeteren. Heb je
last van een doffe sprong? Dan is de
luchtverplaatsing waarschijnlijk niet
optimaal. Kies dan voor Etan OptiFlow!

Trampoline jumping mats

Wil je een snellere sprong hebben? Dit
komt waarschijnlijk omdat je veren niet
krachtig genoeg zijn opgedraaid. In dat
geval zijn de Etan QuickSprings veren voor
je de oplossing.
Al met al, voor elke trampoline behoefte
ben je bij Etan Trampolines aan het juiste
adres.

Etan Premium

Etan OptiFlow

De Etan Premium trampoline
springmat is gemaakt van
hoogwaardig permatron. De
trampoline veren worden
bevestigt via Etan’s unieke
Diamond System.

De Etan OptiFlow trampoline
springmatten worden gemaakt
van PVC. Door de open
structuur van de springmat kan
de lucht er optimaal doorheen
bewegen.

Deze roest- en vorstvrije
triangels zorgen voor een
soepele en gecontrolleerde
sprong!

Door de optimale
luchtverplaatsing behoren
doffe sprongen tot het
verleden! Upgrade jouw
trampoline!

Q

UICK

SPRINGS

X

CHANGE

JUMPING MATS

Etan Premium veren

Etan QuickSpring veren

Etan Xchange springmat

Etan Xchange beschermrand

De Etan Premium veren
worden standaard
meegeleverd met alle Etan
Premium trampolines.

De nieuwe Etan QuickSpring
veren zijn een stuk strakker
opgespannen in vergelijking
tot de Etan Premium
trampoline veren.

De Etan Xchange trampoline
springmatten zijn de perfecte
vervangingsmatten op de
markt.

De Etan Xchange trampoline
beschermranden zijn van
hoogwaardig Europees PVC.

Deze veren zijn speciaal
ontwikkeld voor een soepele
sprong. Springen voor de
gehele kindertijd dus!

Hierdoor ontstaat er een
sterkere en snellere sprong.
Een sprong die je de kans
biedt om vliegensvlugge
salto’s en schroeven te
maken. Perfect voor de echte
daredevil!

Deze matten zijn speciaal
gemaakt voor trampolines
waar je vaak geen
vervangingsmatten voor kan
vinden.
Het gaat hier om trampolines
met veren van 14 en 16,5 cm.

Deze randen zijn extra
breed gemaakt zodat deze
universeel gebruikt kunnen
worden voor trampolines van
verschillende merken, groottes
en veerlengtes.

TRAMPOLINE BESCHERMHOES

Een trampoline beschermhoes houdt niet
alleen je trampoline schoon, maar verlengt
ook de levensduur van je trampoline. Ze
zijn verkrijgbaar voor een groot assortiment
aan trampolines in verschillende kleuren.
Onze grijze beschermhoezen zijn gemaakt
van hoogwaardig Europees PVC en zijn UVbestendig.
Alle beschermhoezen hebben een opening
in de bovenkant van de hoes, waardoor het
regenwater weg kan lopen en condensatie
tegen wordt gegaan. Dit is gedaan om
eventuele vocht- en schimmelophoping te
voorkomen.

TRAMPOLINE
ACCESSOIRES
INBOUWKIT
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.

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 springmat
gemaakt kan worden of twijfel je aan de veiligheid van de springer? Neem contact met ons
op om advies van onze expert te ontvangen.

VERANKERINGSSET
Veranker je opstaande of ingegraven trampoline met de Etan trampoline verankeringsset.
Met deze set staat je trampoline veilig in de
tuin, zelfs in geval van zware storm!
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Etan Trampolines B.V.
Ladonkseweg 8, 5281RN, Boxtel,
Noord-Brabant, The Netherlands
+31 411 748005
www.etantrampolines.com

