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Alla priser är ex.moms
Priser avser standard färger och mönster
Priser kan komma att ändras pga av
valutamarknaden



Trampolin KVARTALO

Denna trampolin finns i sex olika storlekar:
125 x 125cm  Pris 19 100,-
150 x 150cm  Pris 20 100,-
175 x 175cm  Pris 23 830,-
200 x 200cm  Pris 28 310,-
225 x 225cm  Pris 30 500,-
250 x 250cm  Pris 32 410,-
Priser gäller för standardfärgerna grön, gul, svart,
orange och blå på studsmattan och gummikanten
i mörkröd eller svart.

Trampolin JUNTO

Ännu en ny form på trampolin:
125 x 250cm Pris 38 750,-
Som alla andra av våra trampoliner har den 
galvaniserade fjädrar och väderbeständig 
studsmatta.

Trampolin TUTO11

När man har behov av något större är denna ett 
bra alternativ.
300 x 450cm Pris 127 610,-

Andra 
färger 
och 
mönster 
att välja 
på





Trampolin TUTO12

Nio sammansatta trampoliner där du själv 
bestämmer vilka färger du vill ha.
450 x450cm Pris 197 800,-

Trampolin TUTO13/14

Rund trampolin som består av fyra KVARTALO och 
finns i två storlekar:
Ø300cm Pris 80 250,-
Ø350cm Pris 95 300,-

Trampolin TUTO15/16

TUTO15 består av åtta trampoliner; sex PAKO och 
två KVARTALO.
300 x 600cm Pris 182 210,-

TUTO16 består av sex trampoliner; fyra PAKO och 
två KVARTALO.
300 x 450cm Pris 135 850,-

TUTO17

TUTO17 med sin helt speciella form består av fyra 
trampoliner; två PAKO och två KVARTALO.
300 x 300cm Pris 87 480,-

Samtliga priser gäller för standardfärg och 
mönster



TUTO18/19

TUTO18 kombinerar fyra PAKO med två KVARTALO.
300 x 600cm Pris 135 850,-

TUTO19 har samma form som TUTO18 menkombi-
nerar sex PAKO med två KVARTALO.
300 x 750cm Pris 182 240,-

TUTO20

TUTO20 består av tio trampoliner och visar en an-
nan möjlighet att kombinera dem. 
600 x 750cm Pris 229 650,-

TUTO21

Trampolin med sex PAKO och fyra KVARTALO.
Du kan också få trampoliner med orange och svart
studsmatta och gummikanten finns även i 
mörkröd.
450 x 900cm Pris 222 350,-

TUTO23

TUTO23 för tankarna till en bilbana fast här gäller 
det att hoppa! 
Sammanlagt består TUTO23 av 15 trampoliner.
750 x 750cm Pris 333 500,-

Samtliga priser gäller för standardfärg och 
mönster

Alla trampoliner finns i två versioner: en fast och en öpp-
ningsbar. Den öppningsbara underlättar renhållning så 
kontakta oss för priser!





TUTO24

Det här är en av våra största kombinationer. 
TUTO24 består av tolv fyrkantiga PAKO och åtta 
KVALRTALO.
Allt som allt 20 trampoliner.
900 x 900cm Pris 444 650,-

TUTO25

Här har vi vår näst största kombination. Den består 
av 27 trampoliner! I princip kan 27 personer hoppa 
här på samma gång.
1050 x 1050cm Pris 603 200,-

TUTO26 

För dig som har gott om plats och vill kunna 
aktivera många på samma gång har vi TUTO26. 
25 trampoliner och även här kan du välja mellan 
olika färger och mönster.
750 x 1050cm Pris 555 800,-

TUTO27

TUTO27 är den största av alla kominationer vi har. 
Med denna, eller någon annan av de större 
varianterna, kan ni skapa ert egna trampolin-
land - fast utomhus!
33 trampoliner består denna kombination av.
1050 x 1050cm Pris 766 900,-

Samtliga priser gäller för standardfärg och 
mönster



TUTO10

Hoppa hage med studs! Kombination bestående 
av sex trampoliner med nummer från 1 - 8. På den-
na trampolin övar man koordination, motorik, och 
kondition samtidigt som man lär sig räkna.
225 x 800cm Pris 141 340,-

ORTA-I

Inkluderande trampolin som anpassats för rullstol.
ORTA-I finns i fyra olika storlekar:
150 x 200cm Pris 29 350,-
150 x 250cm Pris 33 600,-
150 x 300xm Pris 38 207,-
150 x 500cm Pris 58 800,-

Favoriten!

Inkluderande!

ALLMÄNT OM VÅRA TRAMPOLINER

Vi säljer trampoliner är av högsta kvalitet för lång tids användning utomhus. Alla trampoliner har 
galvaniserade fjädrar och väderbeständig studsmatta. Mattan finns i sex olika färger och det finns flera 
mönster att välja mellan. Gummikanten runt studsmatta är som standard mörkröd eller svart SBR-gummi, 

men finns även i EDPM-gummi i 24 olika färger med möjlighet till mönster.
Förutom de kombinationer vi presenterat här har vi trampoliner som är runda, kvadratiska, rektangulära, 
hexagonform, kvarts cirkel samt den nya Junto som har en formen av en halvcirkel och en rektangel som 

monteras ihop. Trampolinerna har certifikat  som visar att de uppfyller normen för EN1176.
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