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TRAMPOLINY MIEJSKIE
ERFIT - SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE & STREET WORKOUT

Kolejną możliwością uzupełnienia placu rekreacyjnego jest 

zamontowanie na nim trampoliny miejskiej. 

Urządzenie te, nie tylko zapewni świetną zabawę 

najmłodszym, ale także umożliwi starszym użytkownikom 

aktywność fizyczną łączącą w sobie dużą dawkę wysiłku oraz 

rozrywki.

Trampoliny można montować pojedynczo, jako element 

wzbogacający plac zabaw czy siłownie zewnętrzną, a także 

tworzyć parki trampolin, budując obok siebie elementy 

o różnych wielkościach i kształtach, umożliwiając skakanie 

pomiędzy nimi. Zapewniając tym samym jeszcze więcej 

zabawy, która rozwija naturalne ruchy oraz wszystkie grupy 

mięśni.

Trampoliny produkowane przez firmę ERFIT wykonane są 

z najwyższej jakości tworzywa, zapewniając tym samym 

odporność na warunki atmosferyczne. Każda trampolina 

wykończona jest pasem płytek z nawierzchni bezpiecznej.

Jako jedyni w Polsce oferujemy możliwość wykonania maty 

do skakania w różnych wariantach kolorystycznych: 

standardowym – czarnym, oraz opcjonalnych: niebieskim, 

czerwonym, zielonym, lub żółtym, umożliwiając tym samym 

stworzenie niepowtarzalnego wzoru trampoliny.



CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA
ERFIT - SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE & STREET WORKOUT

ź Trampoliny produkowane w Polsce

ź Obudowa trampoliny wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 3 mm

ź Mata do skakania wykonana z polipropylenu 
nawleczonego na linki stalowe w otulinie PCV

ź Sprężyny trampolinowe wykonane z drutu stalowego 
o średnicy 3,2 mm

ź Konstrukcja trampoliny osłonięta matami SBR 
o grubości 50 mm

ź Gwarancja 2 lata

Maty do skakania Erfit dostępne są w 5 różnych kolorach.
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01 | Trampolina mała
Powierzchnia do skakania: 100 x 100 cm

Wymiary trampoliny: 150 x 150 x 40 cm

02 | Trampolina duża
Powierzchnia do skakania: 150 x 150 cm

Wymiary trampoliny: 200 x 200 x 40 cm

03 | Trampolina prostokąt
Powierzchnia do skakania: 100 x 300 cm

Wymiary trampoliny: 150 x 350 x 40 cm

04 | Zestaw trampolin 1
Powierzchnia do skakania: 2 x 100 x 100 cm

                                                          1 x 100 x 250 cm

Wymiary trampoliny: 300 x 300 x 40 cm

05 | Zestaw trampolin 2
Powierzchnia do skakania: 4 x 100 x 100 cm

Wymiary trampoliny: 300 x 300 x 40 cm

06 | Hamak miejski
Wymiary: 300 x 80 cm
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STWÓRZ SWOJĄ TRAMPOLINĘ
Z DOWOLNYM WZOREM
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