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FROM A TO ZUMI



P ROD UCT SP ECI FI CATI O NS

Zumi trampoline met ladder en veiligheidsnet. Zumi kenmerkt hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Op het grote, sterke doek maak je een zachte landing en dankzij het veiligheidsnet beland je na iedere sprong 
terug op de trampoline. De drie stevige poten geven stabiliteit aan het frame. Spring veilig en plezierig. 
Diameter: 244 CM (Blauw).  
Ideaal voor sport, spel en plezier. Intensief getest op kwaliteit en veiligheid. Met handige ladder voor het opklimmen. 
Extra duurzame en elastische springmat.  
 
Veilig springen 
Bij deze Zumi trampoline wordt een veiligheidsnet geleverd. Het net is hoogwaardig afgewerkt en zorgt voor extra 
veiligheid tijdens het springen. In het net zitten stalen buizen die ervoor zorgen dat het net goed en stevig blijft zitten. 
De ingang met ritssluiting zorgt dat het net te allen tijde goed afgesloten is. Hierdoor is het op geen enkele manier 
mogelijk om van de trampoline te vallen.  
 
Sterk frame 
De Zumi trampoline staat stevig op zijn poten, hierdoor kan deze makkelijk verplaatst worden. Het stalen onderstel 
is gemaakt van gegalvaniseerd staal. Een goed gegeven is dat weersinvloeden weinig kans hebben om het frame aan 
te tasten met roest etc. Daarnaast hebben de buizen een diameter van 2,5 cm en een wanddikte van 1,2 mm.  
 
Spring plezier 
Hoe leuk is een eigen trampoline in de tuin? Met deze trampoline zal jij je nooit meer vervelen en alleen nog maar willen springen.  
 
Voor uw veiligheid: 
Het veiligheidsnet verhindert het gevaarlijk vallen van de trampoline met individueel gevoerde steunpalen 
De hoogwaardige randafdekking voorkomt verwondingen aan de trekveren 
Het net laat zich van zowel binnen als buiten afsluiten middels een rits aan de binnenkant.
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Zumi trampoline with ladder and safety net. Zumi characterises high quality and reliability. You make a 
soft landing on the large, strong canvas and thanks to the safety net. The three solid posts give stability 
to the frame. Jump safely and enjoyably. 
Diameter: 244 CM (Blue). 
Ideal for sports, games and fun. Intensively tested for quality and safety. With handy ladder for climbing up. 
Extra durable and elastic jumping mat. 
 
Jump safely 
This Zumi trampoline comes with a safety net. The net is of high quality and provides extra safety while jumping. 
The net has steel tubes which ensure that the net stays in place. The entrance with zip ensures that the net is 
properly closed at all times. This makes it impossible in any way to fall off the trampoline. 
 
Strong Frame 
The Zumi trampoline stands firmly on its feet, which makes it easy to move. The steel frame is made of galvanised steel. 
A good thing is that weather influences have little chance to affect the frame with rust etc. In addition, the tubes have a 
diameter of 2.5 cm and a wall thickness of 1.2 mm. 
 
Jumping fun 
How much fun is an own trampoline in the garden? With this trampoline, you’ll never be bored again. 
 
For your safety: 
The safety net prevents dangerous falls from the trampoline with individually padded support poles 
The high-quality edge cover prevents injuries to the springs 
The net can be closed from both the inside and outside with a zip.


