
TRAMPOLÍNA SPRINGFREE  R54 

Veľkosť Compact 

Tvar Kruh 

Priemer / rozmery skákaciej plochy 2,51 m 

Skákacia plocha 4,9 m2 

Minimálna plocha pre inštáláciu 4,51 m x 4,51 m 

Max. doporučená váha skákajúceho* 70 kg 

Nosnosť /maximálne zaťaženie 380 kg 

Výška skákaciej plochy nad zemou 0,77 m 

Výška bezpečnostnej siete 1,53 m 

Celková výška 2,3 m 

Celková hmotnosť (bez obalu) 70 kg 

* Táto maximálna doporučená váha slúži len ako vodítko - zdatní a športoví skokani by 

pri prekročení tohoto váhového limitu mohli prepnúť skákaciu plochu tak, že by sa pri 

doskoku mohli dotknúť zeme pod trampolínou. Toto váhové doporučenie nie je nijak 

spojené s celkovou hmotnosťou trampolíny. Ceny platné od 1.3.2017 do vydania nového cenníka.                                                   

FUN TIME s.r.o., www.podsahrat.sk , info@podsahrat.sk, 0948-333-633              

Kompaktná, veľmi ľahko 
premiestniteľná trampolína, 
vhodná pre menšie priestory 
a terasy.  

Cena: 1.090 € s DPH 
 

Cena montáže:   99 € s DPH 
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TRAMPOLÍNA SPRINGFREE  R79 

Cena: 1.290 € s DPH 
 

Cena montáže:   99 € s DPH 

Veľkosť Medium 

Tvar Kruh 

Priemer / rozmery skákaciej plochy 3 m 

Skákacia plocha 7,1 m2 

Minimálna plocha pre inštaláciu 5,5 m x 5,5 m 

Max. doporučená váha skákajúceho* 100 kg 

Nosnosť /maximálne zaťaženie 500 kg 

Výška skákacej plochy nad zemou 0,92 m 

Výška bezpečnostnej siete 1,83 m 

Celková výška 2,75 m 

Celková hmotnosť (bez obalu) 85 kg 

Vynikajúci pomer medzi 
veľkosťou a funkčnosťou. 
Kompaktná, ale dostatočne 
veľká pre aktívnych skokanov. 

* Táto maximálna doporučená váha slúži len ako vodítko - zdatní a športoví skokani by 

pri prekročení tohoto váhového limitu mohli prepnúť skákaciu plochu tak, že by sa pri 

doskoku mohli dotknúť zeme pod trampolínou. Toto váhové doporučenie nie je nijak 

spojené s celkovou hmotnosťou trampolíny. Ceny platné od 1.3.2017 do vydania nového cenníka. 

  FUN TIME s.r.o., www.podsahrat.sk , info@podsahrat.sk, 0948-333-633  
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TRAMPOLÍNA SPRINGFREE  O77 

Cena: 1.330 € s DPH 
 

Cena montáže:   99 € s DPH 

Oválna trampolína s rozmermi 
2,4 x 3,4 m je navrhnutá tak, aby 
maximalizovala priestor vo Vašej 
záhrade. 

Veľkosť Medium 

Tvar Ovál 

Priemer / rozmery skákaciej plochy 2,4 m x 3,4 m 

Skákacia plocha 7,2 m2 

Minimálna plocha pre inštaláciu 5,4 m x 6,4 m 

Max. doporučená váha skákajúceho* 115 kg 

Nosnosť /maximálne zaťaženie 500 kg 

Výška skákaciej plochy nad zemou 0,91 m 

Výška bezpečnostnej siete 2,74 m 

Celková výška 2,74 m 

Celková hmotnosť (bez obalu) 104 kg 

* Táto maximálna doporučená váha slúži len ako vodítko - zdatní a športoví skokani by 

pri prekročení tohoto váhového limitu mohli prepnúť skákaciu plochu tak, že by sa pri 

doskoku mohli dotknúť zeme pod trampolínou. Toto váhové doporučenie nie je nijak 

spojené s celkovou hmotnosťou trampolíny. Ceny platné od 1.3.2017 do vydania nového cenníka. 

  FUN TIME s.r.o., www.podsahrat.sk , info@podsahrat.sk, 0948-333-633  
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TRAMPOLÍNA SPRINGFREE  O92 

Cena: 1.440 € s DPH 
 

Cena montáže:   99 € s DPH 

Oválna trampolína ponúka veľkú 
skákaciu plochu, pri inštalácii na 
relatívne malom priestore. 

Veľkosť Medium 

Tvar Ovál 

Priemer / rozmery skákaciej plochy 2,38 m x 4,04 m 

Skákacia plocha 8,5 m2 

Minimálna plocha pre inštaláciu 6,05 m x 4,38 m 

Max. doporučená váha skákajúceho* 100 kg 

Nosnosť /maximálne zaťaženie 500 kg 

Výška skákaciej plochy nad zemou 0,91 m 

Výška bezpečnostnej siete 1,83 m 

Celková výška 2,74 m 

Celková hmotnosť (bez obalu) 110 kg 

* Táto maximálna doporučená váha slúži len ako vodítko - zdatní a športoví skokani by 

pri prekročení tohoto váhového limitu mohli prepnúť skákaciu plochu tak, že by sa pri 

doskoku mohli dotknúť zeme pod trampolínou. Toto váhové doporučenie nie je nijak 

spojené s celkovou hmotnosťou trampolíny. Ceny platné od 1.3.2017 do vydania nového cenníka. 

  FUN TIME s.r.o., www.podsahrat.sk , info@podsahrat.sk, 0948-333-633  
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TRAMPOLÍNA SPRINGFREE  SF113 

Cena: 1.550 € s DPH 
 

Cena montáže:   99 € s DPH 

Klasická veľká trampolína 

ponúkajúca veľa priestoru pre 
bezpečné skákanie a zábavu celej 
rodiny. 

Veľkosť Large 

Tvar Zaoblený štvorec 

Priemer / rozmery skákaciej plochy 3,4 m x 3,4 m 

Skákacia plocha 10,5 m2 

Minimálna plocha pre inštálaciu 5,85 m x 5,85 m 

Max. doporučená váha skákajúceho* 100 kg 

Nosnosť /maximálne zaťaženie 500 kg 

Výška skákaciej plochy nad zemou 0,95 m 

Výška bezpečnostnej siete 1,83 m 

Celková výška 2,78 m 

Celková hmotnosť (bez obalu) 115 kg 

* Táto maximálna doporučená váha slúži len ako vodítko - zdatní a športoví skokani by 

pri prekročení tohoto váhového limitu mohli prepnúť skákaciu plochu tak, že by sa pri 

doskoku mohli dotknúť zeme pod trampolínou. Toto váhové doporučenie nie je nijak 

spojené s celkovou hmotnosťou trampolíny. Ceny platné od 1.3.2017 do vydania nového cenníka. 

  FUN TIME s.r.o., www.podsahrat.sk , info@podsahrat.sk, 0948-333-633  
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TRAMPOLÍNA SPRINGFREE  SF155 

Cena: 1.770 € s DPH 
 

Cena montáže:   99 € s DPH 

Super-maxi!! Pokiaľ máte 
dostatok priestoru, nie je lepšie 
riešenie. 

Veľkosť Jumbo 

Tvar Zaoblený štvorec 

Priemer / rozmery skákaciej plochy 3,9 m x 3,9 m 

Skákacia plocha 13,5 m2 

Minimálna plocha pre inštaláciu 5,9 m x 5,9 m 

Max. doporučená váha skákajúceho* 100 kg 

Nosnosť /maximálne zaťaženie 500 kg 

Výška skákaciej plochy nad zemou 0,95 m 

Výška bezpečnostnej siete 1,83 m 

Celková výška 2,78 m 

Celková hmotnosť (bez obalu) 136,5 kg 

• Táto maximálna doporučená váha slúži len ako vodítko - zdatní a športoví skokani by 

pri prekročení tohoto váhového limitu mohli prepnúť skákaciu plochu tak, že by sa pri 

doskoku mohli dotknúť zeme pod trampolínou. Toto váhové doporučenie nie je nijak 

spojené s celkovou hmotnosťou trampolíny. Ceny platné od 1.3.2017 do vydania nového 

cenníka.   FUN TIME s.r.o., www.podsahrat.sk , info@podsahrat.sk, 0948-333-633  
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