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KARTA TECHNICZNA 

TRAMPOLINA ZIEMNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODEL – WH 150/250, 
MODEL 150/200 i MODEL 150/500

Trampolina ziemna - projekt i produkcja MP-PLAY 
Powierzchnia skoku maty: 100x150 cm lub 100x200 cm lub 100x450 cm

Konstrukcja stalowa (ocynkowana) – mata z plastikowych lamelek na linkach stalowych (ocynk) 
w otulinie PCV przytwierdzonych do sprężyn trampolinowych (stal sprężynowa nierdzewna/ocynk). 
Boki obudowy osłonięte od góry płytami poliuretanowo-gumowymi Polflex. 

Maksymalna wysokość swobodnego skoku: 0,6m

Przedział wiekowy: od 3 lat  

Ilość użytkowników: 1 na wózku - z opiekunem.
Głębokość posadowienia: 0,45m 

Strefa bezpieczeństwa: 2 m wokół boków 

Wymiary kompletnego urządzenia: 

150x200x40 lub 150x250x40 cm lub 150x500x40 cm

Konstrukcja 

Mata sprężynująca z lamelek plastikowych (10x2,6x2 cm) z polipropylenu modyfikowanego lub ABS, 

nanizanych na linkę stalową nierdzewną lub ocynkowaną w otulinie z PCV o średnicy 5/6 mm. 

Mocowanie na  sprężynach trampolinowych (atest TuV) przytwierdzonych do pokrywy obudowy przy 

pomocy zaczepów stalowych (ocynk)  spawanych do ramy obudowy. 

Konstrukcja pozwala na wypięcie sprężyn przy pomocy specjalnego przyrządu w celu konserwacji i 

czyszczenia dołka (np. z liści) oraz przez podniesienie ramy umieszczonej na zawiasach roboczych. 

Powierzchnia skoku maty: 100x150 cm lub 100x200 cm lub 100x450 cm                                          
Ugięcie robocze maty 20 - 25 +/- 5 cm

Obudowa: 

Konstrukcja stalowa z blachy składana – z profili (ocynk) – boki z blachy ocynkowanej gr. 2 mm 

łączona na śruby M10. Spód z profili stalowych giętych(ocynk) wzmacniane śrubami M8. Zawias 
łączący wierz ze spodem (x2)

Pokrywa: 

Konstrukcja stalowa łączonej z ramą śrubami M10. Powierzchnia pokrywy pokryta płytami 

poliuretanowo-gumowymi EPDM typu Polflex (75x25x5 cm w standardzie) zakrywającymi górną 
krawędź urządzenia w strefie upadku.

Waga kompletnego urządzenia: 165 - 195 kg

Trampolina ze względu na swoją konstrukcję jest odporna na wandalizm.
Produkt spełnia wymagania norm na place zabaw PN-EN 1176 z 2009 r.



TRAMPOLINA ZIEMNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODEL – WH 150/250 
TRAMPOLINA ZIEMNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODEL – WH 150/200
TRAMPOLINA ZIEMNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODEL – WH 150/500
Konstrukcja analogiczna do typów  TZMPP 150 i  TZMPP 250 
MATA WZMOCNIONA podwójne linki stalowe fi. 6 mm (wzdłuż i w poprzek)  i lamele plastikowe 

Wymiar zewnętrzny:  150x 250 cm lub 150x200 cm lub 150x500 cm

Dostosowana dla wózków inwalidzkich – wjazd/wyjazd – najazd z blachy i maty gumowej EPDM. 

Łatwy montaż, dostęp dla konserwacji. Powierzchnia maty:

Mata skoku 150x100 – część widoczna maty skoku 100x120

Mata skoku 200x 100 - część widoczna maty skoku 100x170

Mata skoku 450 x100 - część widoczna maty skoku  100x420

W wersji z barierkami dochodzą po bokach 2 barierki z rury 2,5 cala ze stali nierdzewnej. 

Strefa bezpieczeństwa 200 cm wokół 

urządzenia.  



Dostęp dla konserwacji

Mata z granulatu gumo�o ĘPOM lub SBR/EPOM 
4twiartkiol(ręgu. 
Grubo� maty SO lub 40 mm 
Wymiarywmilimetrach 

Sposób montażu
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