
 

Montage  Trampoline Inground Kit/ Inbouw Kit     * 5-9-2013 * 
Inhoud kit: -    Kunststof platen  

- Zelfborende schroeven 

- Torkbitje 

De set bestaat uit de platen van Polyethyleen en montage schroeven. 

De schroeven kunt u rechtstreeks in de buis schroeven. 

De platen zijn 40 cm x 110cm voldoende overlapping bij aansluiten,  

De trampoline moet ca 20-30 cm boven de grond staan, dat is het beste voor het 

behoud van de trampoline en de springkracht, bij het springen moet de lucht kunnen 

ontsnappen zodat de springkracht behouden blijft. De luchtdruk vervliegt uit de gaten. 

Bij trampolines 180cm tot en met 305cm minimaal 15cm, bij trampolines 330cm tot en met 

430cm minimaal 25cm. 

 

1) Bouw de trampoline op volgens de handleiding van de trampoline en plaats hem 

in het door u gegraven gat. Zie hiervoor de aanvullende ingraaf instructies. 

2) Sla de flap van de beschermingsrand omhoog. 

3) Plaats een kunststof plaat tegen de toprail van de trampoline zodat de bovenkant 

van de plaat gelijk is met de bovenkant van de toprail.    
4) Bepaal het midden van de kunststofplaat en neem een zelfborende schroef en 

schroef deze door de kunststofplaat in de toprail van de trampoline. 

5) Neem een volgende plaat en laat de platen met 1 golf overlappen. 

Schroef de plaat waar deze overlapt is en in het midden van de plaat nu vast op de toprail. 

 

 
6) Neem een volgende plaat en herhaal de voorgaande handelingen 

Als u helemaal rond bent geweest kunt u de laatste plaat over de eerste zetten en 

deze met een schroef vastzetten. 

7) Nu kunt u de flap van de beschermingsrand over de rand van de kunststof platen 

weer in model brengen. De bovenkant van de kunststof plaat is dan ook afgeschermd voor de veiligheid. 

8) Op maaiveldhoogte kunt u de plaat aan de binnenkant eventueel verstevigen met zand. 

    

    

 
 

Opmerking voor inbouwen rechthoek trampoline: 

Bij de inbouwkit van de rechthoekige trampolines is het in veel gevallen handig om op de vier hoeken en 

aan de lange en korte zijde in het midden een paaltje in de grond te slaan om de platen te steunen. Er 

zit namelijk geen frame achter en de platen schuiven anders naar binnen wanneer u de platen aan de 

binnenzijde niet verstevigd met zand of aarde. De paaltjes worden niet meegeleverd. Het mogen 

eenvoudige houten paaltjes zijn.  

U kunt ook bij ronde trampolines houten paaltjes gebruiken achter de platen ter versteviging van de 

constructie, er zit namelijk op sommige plekken geen frame achter de platen. Verkrijgbaar bij tuincentra 

ca 4,-p/st. Dit is niet nodig bij ingraven zoals tekening 3a van de ingraaf tekening 
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