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Ingraven /Inbouwen/ Verzinken van de opbouw trampoline: * 11-4-2014 * 
Kuil graven: De kuil moet zo groot zijn als de trampoline (buitenmaat)* 
Rond              

A diepte B breedte * 
6ft(180)  35 cm  1,80 m 
6ft(200) 30 cm 2m 
8ft (244)  40 cm  2.45 m 
10ft (305)  50 cm  3,05 m     
11ft (330)  60 cm  3.3 m 
12ft (366)  60 cm 3.65 m                     
14ft (430)  65 cm  4.3 m 
15ft (460)  65 cm  4.6 m 
Rechthoekig 
PL23 (300x225) 65 cm  2,5m x 2m * 
PL13 (275x190) 40 cm   2.4m x 1.5m *  

EP1075(305x230) 65cm 3,05m x 2.30m 
PL234 (340x240) 65 cm  3.8m x 2.55m 
PL238 (380x255) 65 cm  3.8m x 2.55m 
EP1259(385x275) 65cm 3.85m x 2.75m  
(Alle afmetingen zijn indicatief) 

 
C: Minimale ruimte tussen de trampoline en de bodem.  
6ft (180/200): 45cm/ Premium+ Hiflyer +Thystoys 6ft 55cm 
8ft (244)/ PL13 (2,75x1,9m): 60 cm/ Premium 8ft 65cm 
10ft (305): 70 cm/  Premium 10ft 75cm 
11ft (330) / 12ft (366): 85 cm 
12,5ft (380)/14ft (430) / 15ft (460)/ 90 cm 
PL23 - Ep1075 (3x2,3m)/ GLF(3,8x2,55m), EP1259 (3,85x2,75m): 90 cm   
 

(*B: +-5cm extra afgraven in de breedte bij ingraven met ‘’De Inbouwkit’’ de golven van de platen steken 3-5cm uit) 
(Bij rechthoekige modellen Pro-Line 13 en 23 met inbouwkit houdt u de buitenmaten aan van de trampoline) 

D: 180cm tot en met 200cm = 10cm    D: 244cm tot en met 305cm = 20cm    D: 330cm tot en met 430cm =  25cm 
 

Verlagen/ Ingraven van de trampoline: Minder werk, ideaal in combinatie met de inbouwkit. 
Het is vaak ook mogelijk om een normale (bovengrondse) trampoline 8ft (245) - 10ft (305) - 11ft 
(330) - 12ft (365) - 12,5ft (380) - - 13ft (396) - 14ft (430) en de 15ft (460) in te graven, de meeste 
modellen zijn te verlagen. De trampoline; volgt u dan onderstaande instructies op.  
(niet mogelijk met Pro-Line rechthoek trampolines, Game on Sport trampolines, Berg opbouw 
trampolines, ) 
Opbouwen trampoline zonder pootdelen/tussenstukken rondom het gegraven gat. 

 
Controleer (springruimte van het midden uit):  

 

3 
              Volgorde van de montage kan zelf bepaald worden, afhankelijk van de situatie. 

-  De trampoline kan ook met verkorte tussenstukken geplaatst worden. Hierdoor is de uit te graven diepte minder, zolang 
de totale hoogte van de trampoline maar beschikbaar is op ongeveer minimaal ½ tot ¾  van de diameter! Zie afb. 3. 

-  Bevestig trampoline met “anker set” (optioneel) zodat de trampoline niet kan verschuiven boven de uitgegraven kuil. 4 
Grondhaken en 4 spanbanden: €. 25,-. 

-  Bevestig de “inbouwkit’’ of het “framenet/de rok” om de trampoline (optioneel) zodat kinderen of dieren er niet onder 
kunnen kruipen en er niks tussen rand onder de onder trampoline kan vallen.   
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Inbouwkit:  

Handige inbouwkit om uw trampoline op een nette en veilige manier in te graven. 
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 met voldoende overlapping voor het aansluiten. 

Belangrijk: de trampoline moet 20 tot 30 cm boven het maaiveld uitkomen, zoals te 
zien is op onderstaande foto. Dit is noodzakelijk om het springcomfort te behouden en 
demping tijdens het springen tegen te gaan. Tevens kan het vocht nu makkelijker weg, 

waardoor de levensduur van de trampoline behouden blijft. 
 

Voordelen van ingraven (met een Etan inbouwkit) 
• Er kunnen geen kinderen en spullen meer onder de trampoline komen. 

• Als de springer valt, is dit van een aanzienlijk lagere hoogte dan wanneer de 
trampoline niet is ingegraven. 

• De trampoline wordt meer uit het zicht getrokken, dan wanneer deze niet is ingegraven. 
• Trampolinespringen wordt een stuk veiliger en een veiligheidsnet is niet meer nodig. 

• De inbouwkit van Etan is verkrijgbaar voor alle maten trampolines. 
• De allerkleinsten kunnen zelfstandig (zonder toezicht) op de trampoline. 

• Strakke afwerking van de trampoline. 
• Het randkussen beschadigt niet bij het grasmaaien 

 

Ronde Trampolines   Trampoline 4,3m: 14platen 27,5kg  €. 228,95 

Trampoline 3,6 t-m 3,7m:12platen 23,5kg €. 198,95 

Trampoline 3 t-m 3,05m: 10platen 20kg €. 174,95 

Trampoline 2,4 t-m 2,5m: 8platen 16kg €. 149,95 

Trampoline 1,8 t-m 2m: 7platen 14kg €. 119,95 

 Rechthoekige Trampolines  Trampoline 2,75mx1,9m: 10platen 20kg  €. 174,95 

Trampoline 3mx2,3m: 11platen 22kg €. 184,95 

Trampoline 3,80mx2,55m:13platen 25,5kg €. 228,95 

Trampoline 3,85mx2,75m:14platen 27,5kg €. 228,95 

Trampoline 4,56mx2,65m:15platen 29,5kg €. 249,95 
Extra: Worteldoek is leverbaar bij de tuincentra. Om de groei van oa. onkruid te voorkomen. 

Framenet/ Rok/ Veiligheidsnet voor onder de trampoline: 

 
Trampoline 4,3m €. 47,50     Trampoline 3mx2,3m €. 42,50 

Trampoline 3,65m €. 42,50   Trampoline 2,75mx1,9m €. 42,50 

Trampoline 3,05m €. 37,50  

Trampoline 2,45m €. 32,50   
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