
TRAMPOLÍNY Marimex



Trampolíny Marimex jsou charakteristické vysokou kvalitou a příznivou cenou. S ohledem na bezpečnost 
a odolnost je šíře stěn použitých trubek 1,3 až 1,4 mm. Skákací plocha je vyrobena z velmi odolného  
a neabrazivního materiálu s vysokou životností. Bezpečnost je zajištěna i krytem pružin a vnitřní 
ochrannou sítí. Tato síť má samostatné stojny, které spolu s nohami dosahují až na zem a zvyšují tak 
stabilitu celé trampolíny. Součástí všech trampolín Marimex jsou schůdky s protiskluzovou úpravou.

Žebřík s protiskluzovou 
úpravou součástí balení

Vnější umístění pružin, 
znamená větší bezpečnost

Stabilní nohy 
ve tvaru U

Vnitřní bezpečnostní síť 
s ocelovou obručí
brání vypadnutí 

a kontaktu 
s rámem a pružinami

BEZPEČNOST 
OVĚŘENA

Vstupní otvor zajištěn 
zipem a přezkami

Speciálně upravená 
odrazová plocha 
zabraňuje odření 

pokožky při dopadu

                Marimex

Trampolíny Marimex



	 	 Průměr		 Průměr		 Výška		 Výška		
Nosnost

		 Počet		 Počet	 Počet	
Žebřík

	 	 trampolíny	 skákací	plochy	 skákací	plochy	 vč.	sítě	 	 nohou		 pružin	 tyčí

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

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

                Marimex

244	cm

305	cm



Stabilní nohy 
ve tvaru U

Vstupní otvor zajištěn 
zipem a přezkami

Vnější umístění 
pružin

	 	 Průměr		 Průměr		 Výška		 Výška		
Nosnost

		 Počet		 Počet	 Počet	
Žebřík

	 	 trampolíny	 skákací	plochy	 skákací	plochy	 vč.	sítě	 	 nohou		 pružin	 tyčí

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

366	cm

                Marimex



457	cm

	 	 Průměr		 Průměr		 Výška		 Výška		
Nosnost

		 Počet		 Počet	 Počet	
Žebřík

	 	 trampolíny	 skákací	plochy	 skákací	plochy	 vč.	sítě	 	 nohou		 pružin	 tyčí

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

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

396	cm

                Marimex



                Marimex Premium

Trampolíny Marimex Premium vynikají zejména unikátním designem a barevností, ale také větší stabili-
tou, pevností a bezpečností. Zvýšené stability trampolín Marimex Premium je dosaženo pomocí vyššího 
počtu nohou. Bezpečnost zajišťují zesílené ochranné kryty pružin a nová technologie T-spojů. Vnitřní 
ochrannou síť podpírají dynamicky prohnuté tyče a napnutou ji drží zpevněná horní obruč.

Trampolíny Marimex PREMIUM

In-Ground trampolíny Marimex jsou konstruovány s velkým důrazem na bezpečnost. Jsou určeny k za-
puštění do země, tím je eliminována možnost vniknutí pod skákací plochu a vznik případných zranění. 
Vzhledem k absenci vysoké konstrukce ve spodní části se trampolíny Marimex In-Ground stávají velmi 
estetickou záležitostí. Skákací plocha je téměř v rovině s horizontem. Dokonalou stabilitu zajišťují ploché 
nohy, které v návaznosti na stojny vypínají vnitřní bezpečnostní síť.

Trampolíny Marimex PREMIUM	IN-GROUND



                Marimex Premium

305	cm

Zesílený PVC kryt pružin 
odolnější proti mechanickému 

poškození

Elipsovitý tvar 
konstrukce pro zvýšenou 

bezpečnost

Obruč i rám ze silných 
masivních trubek spojených 

pomocí pevného T-spoje

Nový typ návleků 
s úchyty na suchý zip

Pozinkovaná ocel 
ošetřena černým designovým 

nátěrem

366	cm

	 	 Průměr		 Průměr		 Výška		 Výška		
Nosnost

		 Počet		 Počet	 Počet	
Žebřík

	 	 trampolíny	 	skákací	plochy	 	skákací	plochy	 vč.	sítě	 	 nohou		 pružin	 tyčí

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

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



396	cm

457	cm

	 	 Průměr		 Průměr		 Výška		 Výška		
Nosnost

		 Počet		 Počet	 Počet	
Žebřík

	 	 trampolíny	 skákací	plochy	 skákací	plochy	 vč.	sítě	 	 nohou		 pružin	 tyčí

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

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

                Marimex Premium



                Marimex Premium In-Ground

305	cm

366	cm

 Zpevněná horní obruč, pevný T-spoj 
pro větší bezpečnost

Ploché stojny zajišťují
dokonalou stabilitu

 Určena pro zapuštění do země, 
skákací  plocha je na úrovni povrchu

	 	 Průměr		 Průměr		 Výška		 Výška		
Nosnost

		 Počet		 Počet	 Počet	
Žebřík

	 	 trampolíny	 skákací	plochy	 skákací	plochy	 vč.	sítě	 	 nohou		 pružin	 tyčí

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

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



           Marimex Comfort

                     Průměr                     Průměr                         Výška                         Výška                       
Nosnost

                        Počet                            Počet 
Žebřík

                   trampolíny             skákací plochy          skákací plochy               vč. sítě                                                  nohou                            tyčí

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

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

Trampolíny Marimex Comfort jsou výjimečné díky nové technologii upevnění skákací plochy do rámu. 
Elastický výplet namísto pružin je bezpečnější, zvyšuje flexibilitu odrazové plochy a způsobuje měkčí 
dopad. Orientaci při skákání napomáhá žlutý lem na odrazové ploše. Bezpečnostní síť na vnější straně 
trampolíny je pružná a zároveň výborně drží tvar. Instalace kovové konstrukce i sítě je velmi snadná.

Trampolíny Marimex COMFORTCOMFORT

305	305	cmcm 366	366	cmcm

Snadná instalace  

Měkčí dopad

Elastický výplet namísto pružin 

VĚTŠÍ	BEZPEČNOST	

BEZ PRUŽIN



           Marimex Comfort Spring

Trampolíny Marimex COMFORT	SPRINGCOMFORT	SPRING 

213 cm

305 cm

Pružná ochranná 
síť výborně drží tvar

Zvenku i zevnitř
galvanizované trubky

rámu

Protiskluzový 
žebřík

NOVÝ	DESIGN	
OBDÉLNÍK

                    Rozměr                        Výška                         Výška                        
Nosnost

                       Počet                           Počet                         Počet                       
Žebřík

                  trampolíny              skákací plochy                vč. sítě                                          nohou                          pružin                          tyčí

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

Trampolíny Marimex Comfort Spring zaujmou zejména obdélníkovým tvarem konstrukce, který 
poskytuje spoustu místa ke skákání. Disponují vnitřní ochrannou sítí, jež zabraňuje vniknutí nohou mezi 
pružiny. Mezi významné bezpečnostní prvky trampolín Marimex Comfort Spring patří vstup jištěný 
zipem a neabrazivní odrazová plocha. Masivní konstrukce a nohy ve tvaru písmene U zajišťují dokonalou 
stabilitu. Součástí trampolíny je protiskluzový žebřík.



K našim trampolínám je standardně dodáváno příslušenství v podobě ochranné sítě a protiskluzového 
přístupového žebříku. Chcete-li však prodloužit životnost a zvýšit komfort vaší trampolíny, jistě oceníte 
i další originální doplňkový sortiment trampolín Marimex.
K dispozici jsou ochranné plachty (kryty), které trampolínu ochrání před nepříznivými vlivy počasí, 
zašpiněním nebo poškozením. Dále nabízíme náhradní žebříky, odkládací kapsy, spodní ochranné sítě 
pro zamezení vniknutí dětí pod skákací plochu, kotvicí sady, které zajistí perfektní stabilitu trampolíny 
a mnoho dalších. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ k trampolínám Marimex

Basketbalový	koš

Spodní	ochranná	síť

Barevné	sady	krytů

Odkládací	závěsná	kapsa Ochranná	plachta

Kompatibilita se všemi typy a velikostmi 
trampolín. 

                Marimex

Volejbalová	síť	k	trampolíně

Terč	k	trampolíně Protiskluzové	ponožky Kapsa	na	boty

UKOTVĚTE SI 
TRAMPOLÍNU

- kovová přezka

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

Kotvicí	sada	pro	trampolíny


