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Trampolina Ogrodowa dla Dzieci
Drabinka 312cm 10FT
Cena

599,99 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

GSD10FT

Kod EAN

5902963408969

Producent

Nobo Kids

Opis produktu
Trampolina ogrodowa z siatką ochronną i drabinką to idealne rozwiązanie dla osób lubiących sport na świeżym powietrzu połączony z dobrą zabawą. Dzięki niej dzieci jak i dorośli poprawią swoją sprawność fizyczną. Trampolina świetnie sprawdzi się jako atrakcja podczas spotkań rodzinnych, czy też jako forma wyładowania dodatkowych pokładów energii.

Prezentowana trampolina posiada bardzo solidne wykonanie, charakteryzujące się dużą dbałością o szczegóły. Konstrukcja wykonana jest z galwanizowanej stali hartowanej,
odpornej na odkształcenia. Poszycie wykonane jest z polipropylenu oraz termicznie łączonego karbonu, co zapewnia mu trwałość, testowaną niejednokrotnie. Naciągnięte jest za pomocą 60 ocynkowanych sprężyn, które zakryte są za pomocą kołnierza - dwuwarstwowej osłony wykonanej z gąbki i PCV. Zabezpieczenie to zmniejsza ryzyko korozji, a także zapewnia bezpieczeństwo użytkowników, którzy nie są narażeni na uszkodzenia ciała. Sprężyny mają wrzecionowate kształty, zapewniając tym
samym optymalne odbicie i duży komfort skoków.

Siatka ochronna rozpięta jest na pionowych, sięgających podłoża nogach powleczonych miękką gąbką, która amortyzuje uderzenia. Stabilność trampolinie zapewniają 3 solidne nogi w kształcie szerokiej litery U, wykonane z trwałej stali hartowanej. Czarno-niebieska kolorystyka trampoliny odporna jest na promienie UV, dzięki czemu kolory nie blakną. Ocynkowane sprężyny, galwanizowana stalowa konstrukcja, a także kołnierz chroniący sprężyny i łączniki dają więc poczucie komfortu i
bezpieczeństwa.

Zawartość zestawu:
- trampolina stojąca
- siatka zabezpieczająca
- drabinka
- klucz do montażu sprężyn
- instrukcja w języku polskim

Dane techniczne trampoliny:
- Średnica ramy: 312 cm
- Wysokość ramy: 75 cm
- Mata do skakania (odporna na UV): materiał PP
- Osłona sprężyn: PVC + PE
- Grubość pianki osłony sprężyn: 12 mm
- Rozmiar rur ramy: 38 x 1,35 mm (ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz)
- Ilość Sprężyn: 60 szt. (ocynkowane)
- Ilość nóg w kształcie "U": 3 sztuki (ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz)
- Certyfikaty: TUV-GS, CE, EN71
- Kolor: czarno-niebieska
- Maksymalna waga użytkownika: 102 kg
- Waga trampoliny: 48 kg

Dane techniczne siatki bezpieczeństwa:
- Materiał: PE
- Wysokość siatki: 180 cm
- Rozmiar rur do siatki (6 szt.): 25 × 1,2 mm (ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz)
- Ochrona rur siatki: pianka EPE, PE

Trampolina wysyłana jest w dwóch kartonach o wymiarach: 160 (dł.) x 51 (szer.) x 17 (wys.) cm oraz 110 (dł.) x 44 (szer.) x 12 (wys.) cm

Zestaw jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia pod opieką dorosłych i posiada wszystkie certyfikaty jakościowe, bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do obrotu, jest absolutnie bezpieczny.
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