
TRAMPOLÍNY Marimex



Trampolíny Marimex sú charakteristické vysokou kvalitou a priaznivou cenou. S ohľadom na bezpečnosť 
a odolnosť je šírka stien použitých trubiek 1,3 až 1,4 mm. Skákacia plocha je vyrobená z veľmi odolného 
a neabrazívneho materiálu s vysokou životnosťou. Bezpečnosť je zaistená i krytom pružín a vnútornou 
ochrannou sieťou. Táto sieť má samostatné stojny, ktoré spolu s nohami dosahujú až na zem a zvyšujú 
tak stabilitu celej trapolíny. Súčasťou všetkých trampolín marimex sú schodíky s protišmykovou úpravou. 

Rebrík s protišmykovou 
úpravou súčasťou balenia

Vonkajšie umiestnenie pružín,
znamená väčšiu bezpečnosť

Stabilné nohy 
v tvare U

Vnútorná bezpečnostná 
sieť s ocelovou obručou 

bráni vypadnutiu 
a kontaktu s rámom 

a pružinami

BEZPEČNOSŤ 
OVERENÁ

Vstupný otvor zaistený 
zipsom a prackami

Špeciálne upravená 
odrazová plocha 

zabraňuje odreniu 
pokožky pri dopade

                Marimex

Trampolíny Marimex



  Priemer  Priemer  Výška  Výška  
Nosnosť

  Počet  Počet Počet 
Rebrík

  trampolíny skákacej plochy skákacej plochy vrátane siete  nôh  pruzín tyčí

  Trampolína 244 cm 
244 cm 203 cm 68 cm 218 cm 100 kg 3 48 6 ano  Kód tovaru: 19000080

  Trampolína 305 cm 
305 cm 263 cm 76 cm 256 cm 150 kg 3 54 6 ano  Kód tovaru: 19000081

                Marimex

244 cm

305 cm



Stabilné nohy 
v tvare U

Vstupný otvor zaistený 
zipsom a prackami

Vonkajšie umiestnenie 
pružín

  Priemer  Priemer  Výška  Výška  
Nosnosť

 Počet  Počet Počet 
Rebrík

  trampolíny skákacej plochy skákacej plochy vrátane siete  nôh  pruzín tyčí

  Trampolína 366 cm 
366 cm 318 cm 80 cm 260 cm 150 kg 4 72 8 ano  Kód tovaru: 19000082

366 cm

                Marimex



457 cm

  Priemer Priemer Výška  Výška  
Nosnosť

  Počet  Počet Počet 
Rebrík

  trampolíny skákacej plochy skákacej plochy vrátane siete  nôh  pruzín tyčí

  Trampolína 396 cm 
396 cm 345 cm 90 cm 270 cm 150 kg 4 80 8 ano  Kód tovaru: 19000083

  Trampolína 457 cm 
457 cm 405 cm 90 cm 270 cm 150 kg 5 90 10 ano  Kód tovaru: 19000084

396 cm

                Marimex



                Marimex Premium

Trampolíny Marimex Premium vynikajú hlavne unikátnym dizajnom a farebnosťou, ale tak isto väčšou 
stabilitou, pevnosťou a bezpečnosťou. Zvýšená stabilita trampolín Marimex Premium je dosiahnutá 
pomocou vyššieho počtu nôh. Bezpečnosť zaisťujú zosilené ochranné kryty pružín a nová technológia 
T-spojov. Vnútornú ochrannú sieť podopierajú dynamicky prehnuté tyče a napnutú ju drží spevnená 
horná obruč.

Trampolíny Marimex PREMIUM

In-Ground trampolíny Marimex sú konštuované s veľkým dôrazom na bezpečnosť. Sú určené k zapusteniu 
do zeme, tým je eliminovaná možnosť vniknúť pod skákaciu plochu a vznik prípadných zranení. Vzhľadom 
k absencií vysokej konštrukcie v spodnej časti sa trampolíny Marimex In-Ground stávajú veľmi estetickou 
záležitosťou. Skákacia plocha je takmer v rovine s horizontom. Dokonalú stabilitu zaisťujú ploché nohy, 
ktoré v náväznosti na stojny vypínajú vnútornú bezpečnostnú sieť.

Trampolíny Marimex PREMIUM IN-GROUND



                Marimex Premium

305 cm

Zosilnený PVC kryt pružín 
odolnejší proti mechanickému 

poškodeniu

Elipsovitý tvar
kanštrukcie pre zvýšenú 

bezpečnosť

Obruč i rám zo silných 
masívnych trubiek spojených 

pomocou pevného T-spoju

Nový typ návlekov 
s úchytmi

na suchý zips

Pozinkovaná oceľ
ošetrená čiernym dizajnovým 

náterom

366 cm

  Priemer Priemer Výška  Výška  
Nosnosť

  Počet  Počet Počet 
Rebrík

  trampolíny skákacej plochy  skákacej plochy vrátane siete  nôh  pruzín tyčí

  Trampolína 305 cm 
305 cm 261 cm 77 cm 264 cm 150 kg 4 56 8 ano  Kód tovaru: 19000085

  Trampolína 366 cm 
366 cm 324 cm 81 cm 261 cm 150 kg 4 72 8 ano  Kód tovaru: 19000086



396 cm

457 cm

  Priemer Priemer Výška  Výška  
Nosnosť

  Počet  Počet Počet 
Rebrík

  trampolíny skákacej plochy skákacej plochy vrátane siete  nôh pruzín tyčí

  Trampolína 396 cm 
396 cm 354 cm 81 cm 261 cm 150 kg 4 80 8 ano  Kód tovaru: 19000087

  Trampolína 457 cm 
457 cm 406 cm 91 cm 271 cm 150 kg 5 90 10 ano  Kód tovaru: 19000088

                Marimex Premium



                Marimex Premium In-Ground

305 cm

366 cm

 Spevnená horná obruč, pevný 
T-spoj pre väčšiu bezpečnosť

Ploché stojny zaisťujú 
dokonalú stabilitu

 Určená pre zapustenie do zeme, 
skákacia plocha je na úrovni povrchu

  Priemer Priemer Výška  Výška  
Nosnosť

 Počet  Počet Počet 
Rebrík

   trampolíny skákacej plochy skákacej plochy vrátane siete  nôh pruzín tyčí

  Trampolína 305 cm 
305 cm 254 cm 20 cm 200 cm 150 kg 6 60 6 ne  Kód tovaru: 19000089

  Trampolína 366 cm 
366 cm 311 cm 20 cm 200 cm 150 kg 8 72 8 ne  Kód tovaru: 19000090



           Marimex Comfort

                     Priemer                        Priemer                          Výška                             Výška                          
Nosnosť

                           Počet                               Počet                        
Rebrík

                    trampolíny              skákacej plochy          skákacej plochy            vrátane siete                         nôh                                  tyčí

    Trampolína 305 cmTrampolína 305 cm           
305 cm                258 cm                70 cm                 252 cm               150 kg                    4                            8                        ano     Kód tovaru: 19000095

    Trampolína 366 cmTrampolína 366 cm           
366 cm                 312 cm               82 cm                265 cm               150 kg                     4                            8                        ano      Kód tovaru: 19000096 

Trampolíny Marimex Comfort sú výnimočné vďaka novej technológií upevnenia skákacej plochy do 
rámu. Elastický výplet namiesto pružín je bezpečnejší, zvyšuje flexibilitu odrazovej plochy a spôsobuje 
mäkší dopad. Orientácii pri skákaní napomáha žltý lem na odrazovej ploche. Bezpečnostná sieť na 
vnútornej strane trampolíny je pružná a zároveň výborne drží tvar. Inštalácia konštrukcie i siete je 
veľmi jednoduchá.

Trampolíny Marimex COMFORTCOMFORT

305 305 cmcm 366 366 cmcm

Ľahká inštalácia  

 Mäkší dopad

Elastický výplet namiesto pružín 

VÄČŠIA BEZPEČNOSŤ 

BEZ PRUŽÍN



           Marimex Comfort Spring

Trampolíny Marimex COMFORT SPRINGCOMFORT SPRING 

213 cm

305 cm

Pružná ochranná sieť 
výborne drží tvar

Zvonku i z vnútra 
galvanizované trubky 

rámu

Protišmykový
rebrík

NOVÝ DIZAJN 
OBDĹŽNIK

                   Rozměr                         Výška                             Výška                           
Nosnosť

                          Počet                             Počet                             Počet                         
Rebrík

                  trampolíny                skákacej plochy           vrátane siete                                              nôh                               pruzín                             tyčí  

  Trampolína 213x305 cmTrampolína 213x305 cm      
213x305 cm            88 cm                 268 cm               150 kg                     4                         60                          8                        ano      Kód tovaru: 19000097  

Trampolíny Marimex Comfort Spring zaujmú hlavne obdĺžnikovým tvarom konštrukcie, ktorý 
poskytuje veľa miesta pre skákanie. Disponujú vnútornou ochrannou sieťou, ktorá zabraňuje 
vniknutiu nohy medzi pružinu. Medzi významné bezpečnostné prvky trampolín Marimex Comfort 
Spring patrí vstup istený zipsom a neabrazívna odrazová plocha. Masívna konštrukcia a nohy 
v tvare písmena U zaisťujú dokonalú stabilitu. Súčasťou trempolíny je protišmykový rebrík.



K našim trampolínam je štandardne dodávané príslušenstvo v podobe ochrannej siete a protišmykového 
prístupového rebríka. Ak si však chcete predĺžiť životnosť a zvýšiť komfort vašej trampolíny, určite 
oceníte i ďalší originálny doplnkový sortiment trampolín Marimex.
K dispozícií sú ochranné plachty (kryty), ktoré trampolínu ochránia pred nepriaznivými vplyvmi počasia, 
zašpinením alebo poškodením. Ponúkame aj náhradné rebríky, odkladacie kapsy, spodné ochranné siete 
pre zamadzenie vniknutiu detí pod skákaciu plochu, kotviace sady, ktoré zaisťujú perfektnú stabilitu 
trampolíny a veľa ďalšieho. 

PRÍSLUŠENSTVO k trampolínám Marimex

Basketbalový kôš

Spodná ochranná sieť

Farebné sady krytov

Odkladacia závesná kapsa Ochranná plachta

Kompatibilita so všetkými typmi
a veľkosťami trampolín. 

                Marimex

Volejbalová sieť k trampolíne

Terč k trampolíne Protišmykové ponožky Vrecko na topánky

UKOTVITE SI 
TRAMPOLÍNU

- kovová pracka

Marimex CZ s.r.o. • Libušská 221/264, 142 00 Praha 4 - Libuš
www.marimex.cz

Kotviaca sada pre trampolíny


