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TRAMPOLINY BASENOWE 
 

 

Deski do trampolin 

 

Maxi B 16 ft. DURAFLEX 16 ft. DURAFLEX 14 ft. 
Jak DURAFLEX ale jest dodatkowy profil 

zwężający się od strefy podparcia do końca, 

Perforowane konstrukcja (189 sztuk) w 

strefie startowej zmniejszają ciężar plyty 

Wykonane z jednego elementu – odlew aluminium (6070-T6) o konstrukcji 8 żeber 

zapobiegających odkształcaniu i skręcaniu deski. Deska zwęża się od punku podparcia do 

punku z którego się oddaje skok. Plastyczność 50 000 psi. 

Powierzchnia antypoślizgowa wykonana z żywicy epoksydowej. 

Przeznaczone do użytku: 

 Konkursy, olimpiady krajowe, między 

krajowe na całym świecie gdzie 

wymagane są przepisy FINA 

 

Przeznaczone do użytku: 

 Baseny publiczne, 

 Baseny szkolne, 

 Mniejsze baseny 

 Kluby sportowe 

 

Przeznaczone do użytku: 

 Baseny publiczne, 

 Baseny szkolne, 

 Mniejsze baseny 

   

   
Długość: 488 cm 

Szerokość: 49,5 cm 

Waga: 63 kg 
 

Długość: 488 cm 

Szerokość: 49,5 cm 

Waga: 67 kg 
 

Długość: 427 cm 

Szerokość: 49,5 cm 

Waga: 55 kg 
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Podstawa trampoliny Standard 

 

  

 

Wersie: 

 Bez poręczy 

 Z poręczami po obu stronach 

Podstawa trampoliny składa się z następujących części 

 Element do zakotwienia deski 

 Element z wałkiem  
Podstawę można montować do konstrukcji betonowej oraz ze stali nierdzewnej. 

Materiał: 

Elementy z aluminium anodowanego lakierowane proszkowo. 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

35 000 psi 

 

 14ft 16 ft 16 ft. Maxi B 

A 160,7 cm 198,8 cm 184,8 cm 

B 135,9 cm 174,0 cm 160,0 cm 

C 53,3 cm 76,2 cm 91,4 cm 

D 183, cm 183,0 cm 183,0 cm 
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Podstawa trampoliny 1 m z integrowanymi poręczami po obu stronach 

 

  

 

Wersie: 
  Wymiar X 

”-0” 0 –  7,5 cm 
”-3” 7,5 –  12,5 cm 
”-5” 12,5 – 20 cm 

”-10” 20 – 28 cm 
”-13” 28 –  35,5 cm 

 

Podstawa trampoliny składa się z następujących części  

 Element do zakotwienia deski z zintegrowanymi stopniami 

 Element z wałkiem  

 Pochwytów ze stali nierdzewnej 
Podstawę można montować bezpośrednio do konstrukcji betonowej lub betonu z okładziną ceramiczną 

Materiał: 

Elementy z aluminium anodowanego lakierowane proszkowo. 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

35 000 psi 

 

 
 

 14ft 16 ft 16 ft. Maxi B 

A 160,7 cm 198,1 cm 185,4 cm 

B 124,5 cm 162,9 cm 148,9 cm 

C 55,0 cm 77,5 cm 91,5 cm 
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Podstawa trampoliny 1 m z integrowanymi poręczami po obu stronach 

 

 

 

Wersie: 
  Wymiar X 

”-1” 0 –  7,5 cm 
”-6” 10 – 20 cm 

”-10” 22,5 – 33 cm 
 

 

Podstawa trampoliny składa się z następujących części  

 Element do zakotwienia deski z zintegrowanymi stopniami 

 Element z wałkiem  

 Pochwytów ze stali nierdzewnej 
Podstawę można montować bezpośrednio do konstrukcji betonowej lub betonu z okładziną ceramiczną 

Materiał: 

Elementy z aluminium anodowanego lakierowane proszkowo. 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

35 000 psi 

 
 

 14ft 16 ft 16 ft. Maxi B 

A 160,7 cm 198,1 cm 185,4 cm 

B 144,8 cm 183,0 cm 169,0 cm 

C 43,0 cm 65,5 cm 79,5 cm 


