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DE HISTORIE VAN 12SPRINGS
In 1992 ligt de oorsprong van 12SPRINGS onder de naam Elphymed BV  
met de introductie van de Elfje trampoline. Na meer dan 30 jaar de specialist  
op trampoline gebied te zijn, is er in 2019 ook gestart met een eigen Airtrack  
productlijn onder 12SPRINGS SPORTS. 12SPRINGS Trampolines en  
12SPRINGS SPORTS laten iedereen een gat in de lucht springen.

DE PERFECTE TRAMPOLINE VOOR JOU
De ontwikkeling heeft nooit stil gestaan. Het assortiment wordt dan ook  
geregeld uitgebreid met de leukste, mooiste en beste materialen en producten.  
De perfecte trampoline? Dat zijn de 12SPRINGS Trampolines! 

MUST-HAVE AIRPRODUCTEN
Voor iedereen die 365 dagen per jaar wil flippen, draaien, en oefenen, zijn er  
de Airproducten van 12SPRINGS SPORTS. Van zachte en stevige Airtracks tot een  
multifunctionele Airtrack Wall. Bekijk het complete assortiment in deze  
productcatalogus en kies de beste producten uit. 
 
JUMP AMBASSADEURS
De Jump Ambassadeurs zijn fan van 12SPRINGS. De tricks die ze uitvoeren, zijn  
waanzinnig! Ze rennen, vliegen, springen, draaien… De een heeft fantastische turn  
skills, de ander is onwijs goed in freerunning.   
 
Rutger Schipper - Team Tantum, freerun atleet Mees van Dam, populaire vlogger en Jump  
Ambassadeur Boaz, Casey-Jane en Makenzie - Elite Sisters from Holland en Engelbert  
Webbink, Jana en Romy - Team Superr. Opa.

12SPRINGS TRAMPOLINES & 12SPRINGS SPORTS
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PARTNERS
Partners die zich hebben aangesloten, zijn overtuigd van de kwaliteit van de 12SPRINGS  
producten. Zo is bijvoorbeeld Kleuren Turnen partner van 12SPRINGS. Zij biedt turnclubs een 
methodische leerlijn, inspiratie, structuur en handvatten voor breedtesport en opbouw naar 
wedstrijdsport. Met veel plezier en variatie kinderen beter leren bewegen tot beter leren  
turnen. En ook GymXL is fan van de 12SPRINGS producten. GymXL is een gymnastiek- en turn-
vereniging gevestigd in een prachtige ingerichte hal in Amersfoort Vathorst. Zij geven lessen in 
de sporten gymmen, turnen, trampolinespringen en freerunnen.  
Ook werken 12SPRINGS en de Bosan Turnacademie sinds het voorjaar van 2021 samen in de 
vorm van het organiseren van 12SPRINGS Turnkampen meermaals per jaar in vakanties met 
het gebruik van de 12SPRINGS Airmaterialen Deze materialen worden ook gebruikt tijdens de 
reguliere trainingen. De Bosan Turnacademie is het trainingscentrum voor turntalenten in Den 
Haag en omgeving, met turnster die uitkomen in de talenten en 1e divisie.
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WAT IS EEN AIRTRACK? 
Een soort opblaasbare, zachte mat die veert: de Airtrack! Op de 12SPRINGS Airtracks kun  
je op een veilige en minder belastende manier trainen en/of oefeningen doen. Het vermindert  
de kans op blessures, doordat ze meeveren en de landing dempen. De 12SPRINGS Airtrack  
is te gebruiken bij diverse sporten; zoals turnen, freerunnen, vechtsporten of acrogym,  
maar ook bij dansen, school- en seniorengym, yoga of fysiotherapie.  
De mogelijkheden zijn eindeloos!
 
WAAR TE GEBRUIKEN? 
De extra dikke kwaliteit maakt dat je de 12SPRINGS Airtracks overal kunt gebruiken.  
Zowel binnen als buiten en zelfs op het water! Neem je Airtrack dus gerust mee  
op vakantie! 
 
STRAK EN STOER 
De Airtracks hebben een strak en stoer design. Ze zijn verkrijgbaar met een donkergrijze 
boven- en onderkant en een gekleurde zijkant. Je kunt de druk en de hardheid van de  
Airtrack eenvoudig reguleren. Hiermee maak je het makkelijker of juist moeilijker om 
oefeningen uit te voeren.  
 
                                                    
                                                     HOOGWAARDIG EN DUURZAAM 
                                                 De onder zeer hoge verlijmde naden zorgen voor  
                                                            100% lucht- en waterdichtheid en is de druk en  
                                                             hardheid van de Airproducten door middel van 
                                                              een klep eenvoudig te reguleren. De Airtracks  
                                                              zijn deels handgemaakt en van hoogwaardig  
                                                              en duurzaam 1000D Double Wall Fabric PVC  
                                                             (Drop Stitch): twee buitenlagen met binnenin  
                                                            duizenden verbonden draden. De randen zijn  
                                                         maar liefst 1,5x dikker dan andere Airtracks  
                                                      voor extra duurzaam-en slijtvastheid.

 
De Airtracks zijn uitvoerig getest, voldoen aan alle strenge veiligheidseisen en worden  
behandeld met extra veel zorg. Voordat de Airtracks geleverd worden, ondergaan ze  
een strikte kwaliteitscontrole. 

AIRTRACKS





                    
                     HOE KIES JE DE BESTE AIRTRACK?  
 
                  Product Specialist Francis van 12SPRINGS  
                       geeft zelf (selectie) les in de turnsport en weet als  
                    geen ander wat het belang is van goede en veilige  
               materialen. Ze geeft hieronder een paar handige tips. 
 
“Voor yoga, basis gymoefeningen, dans en fysiotherapie volstaat een Airtrack  
van 10cm dik. Bij een 10cm dikke Airtrack kun je minder de druk reguleren, dan  
bij een 20cm dikke Airtrack. Je raakt hiermee namelijk sneller de grond. 

Voor het aanleren van nieuwe acrobatische elementen wordt geadviseerd om een 15cm  
of 20cm dikke Airtrack aan te schaffen, omdat je met deze diktes meer kan spelen met de  
druk en de Airtrack wat zachter kan maken dan bij een 10cm dikte wat het fijner en  
makkelijker maakt. Ook als er nog gewerkt moet worden aan een goede techniek en  
vormspanning van het lichaam.  

Qua breedte zijn er verschillende mogelijkheden. Wat past in de ruimte en wat vind je zelf het  
prettigst? Wat wil je erop gaan doen en leren? Turnsters zijn bijvoorbeeld gewend om op 1m  
breed te turnen in tegenstelling tot freerunners… die gaan vaak liever voor een 1,5m of 2m  
breed bij het leren of uitvoeren van moeilijkere tricks. Voor het oefenen van bijvoorbeeld een  
front en/of backflip volstaat een 1m breed overigens ook prima.
 
Qua lengte hangt het er ook weer vanaf wat past. Op een 3m Airtrack kun je over het algemeen  
1 gymnastisch of acrobatisch element uitvoeren. En 2 op een 4m (bijv. arabier flikflak of arabier  
salto/backflip) en 3 op een 5. Ook kan je bijvoorbeeld met een triangle connector 2 Airtracks aan 
elkaar koppelen tot 1 lange baan. Voor gymnastiekverenigingen en turnclubs wordt een minimale 
lengte van 12m, een breedte van 2 of 3m en een dikte van 20 of 30cm geadviseerd zodat deze  
geschikt en te gebruiken is voor alle niveaus en leeftijden binnen een club of vereniging.” 
 
Advies op maat nodig? Neem gerust contact op met Francis. Ze helpt je graag.
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TIP! 
Leg een antislip mat  

onder de Airtrack.  
Tegen verschuiven  

en lekkage.



Product Afmetingen Kleur

12SPRINGS Airtrack 300, W100 Standaard

12SPRINGS Airtrack 400, W100 Standaard

300x100x10cm

400x100x10cm

12SPRINGS Airtrack 400, W150 Comfort 400x150x15cm

12SPRINGS Airtrack 500, W150 Comfort 500x150x15cm

Set van 2 12SPRINGS Airtracks 300, W100 
Standaard incl. triangle connector 

300x100x10cm

12SPRINGS Airtrack 300, W100 Plus 300x100x20cm

12SPRINGS Airtrack 400, W100 Plus 400x100x20cm

12SPRINGS Airtrack 500, W100 Plus 500x100x20cm

12SPRINGS Airtrack 600, W100 Plus 600x100x20cm

12SPRINGS Airtrack 400, W200 Plus 400x200x20cm

12SPRINGS Airtrack 600, W200 Plus 600x200x20cm
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Op maat laten maken  
of in een andere kleurstelling?  

Dat kan! Informeer naar  
de mogelijkheden.

12SPRINGS Airtrack 800, W200 Plus 800x200x20cm

12SPRINGS Airtrack 1200, W200 Plus 1200x200x20cm

12SPRINGS Airtrack 1500, W200 Plus 1500x200x20cm

12SPRINGS Airtrack 1000, W200 Pro 1000x200x30cm

12SPRINGS Airtrack 1200, W200 Pro 1200x200x20cm

12SPRINGS Airtrack 1200, W300 Plus 1200x300x20cm

12SPRINGS Airtrack 1200, W300 Pro 1200x300x30cm



NIEUW EN INNOVATIEF: AIRTRACK WALL 
De 12SPRINGS multifunctionele Airtrack Wall is  
een nieuw en innovatief Airproduct. Deze Airtrack kun  
je staand én liggend gebruiken en is voorzien van een witte  
orientatielijn in het midden.  
 
STAAND ÉN LIGGEND TE GEBRUIKEN 
Bevestig de Airtrack aan de meegeleverde staanders met grondbevestiging  
en ga direct aan de slag met het oefenen van nieuwe wall tricks of slag-en  
schoptechnieken. Of leg de Airtrack vlak op de grond voor een zachtere landing  
na een sprong of worp. Zo kun je op een veilige en makkelijke manier nieuwe  
vaardigheden aanleren.

VOOR BINNEN EN BUITEN 
De Airtrack Wall is zowel binnen als buiten te gebruiken voor diverse  
sporten; freerunnen, turnen, dansen, yoga, tennis, voetbal  
en vechtsporten.
 
METEEN BEGINNEN! 
De multifunctionele Airtrack Wall wordt geleverd met een gratis  
elektrische pomp. Zo ben je in zeer korte tijd er helemaal klaar  
voor en kun je meteen beginnen!
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12SPRINGS Airtrack Wall 400, W200
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100% lucht- en  
waterdicht.
 
Druk en hardheid  
eenvoudig te reguleren.
 
Binnen én buiten te gebruiken  
(en te laten staan).
 
Voorzien van nylon  
handvatten.

Oprolbaar tot een  
klein pakketje.

Product Afmetingen Kleur

400x200x20cm

Airtrack Wall set:
 

• Airtrack 4 x 2 meter, 20 cm dik
• 2x ground sleeve (excl. beton)

• 2x stalen staander
• Bevestigingsset  

(bevestigingshoes, schuim)
• Elektrische pomp



VEILIG TRAINEN EN OEFENEN 
12SPRINGS heeft een uitgebreid assortiment Airproducten ontwikkeld voor onder andere
sportclubs, scholen, kinderopvang, bso’s en fysiotherapie. De materialen zijn zacht, stevig  
en verend waar je op een veilige, leuke en minder belastende manier op kan trainen en  
oefeningen op kan doen. De kans op blessures neemt hierdoor tevens af. 
 
ACROBATISCHE ELEMENTEN EN VAARDIGHEDEN
Voor het aanleren van acrobatische elementen en vaardigheden zijn er diverse 12SPRINGS  
producten beschikbaar. Zoals het Schuine Vlak voor een koprol achterover, een stut, een overslag,  
een flikflak of een salto.  
 
De methodische Airproducten zijn ook zeer geschikt om te gebruiken bij verschillende  
toestellen. Bijvoorbeeld bij de brug voor het aanleren van een kip. Een overslag, boogje of  
salto makkelijk aanleren? Dan is de 12SPRINGS Air Roll het perfecte hulpmiddel. Hiermee 
kun je de oefeningen makkelijker en veiliger aanleren. 
 
Handig! De meeste materialen zijn voorzien van klittenband. Hiermee kun je ze gemakkelijk  
aan elkaar bevestigen door ze te stapelen of te koppelen. Dit kan met behulp van  
klittenband strips of een triangle connector. 

UNIEK EN INNOVATIEF 
De 12SPRINGS Airproducten worden zelf bedacht en ontwikkeld. Product Specialist  
Francis heeft veel kennis van zaken en weet als geen ander wat de behoeften zijn  
binnen de sportwereld. Samen met de 12SPRINGS Jump Ambassadeurs en partners  
wordt er continu gekeken naar nieuwe, unieke en innovatieve trainingsmiddelen.  
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de 12SPRINGS Wall Rack Airtrack, te  
bevestigen aan een wandrek, een Pegasus Aircover, een Springboard, een  
Bench Aircover... Met deze Airproducten maak je het helemaal compleet.  

WAAROM METHODISCHE AIRPRODUCTEN GEBRUIKEN?
De Methodische Airproducten zorgen voor een verende en zeer stabiele ondergrond,  
waarop allerlei gymnastische en acrobatische elementen geoefend kunnen  
worden. Aansluitend op de principes van het ‘soft turnen’ binnen de KNGU die  
inzet op het minder fysieke belasten van de sporter; zowel op recreatie als  
wedstrijdniveau. De Airproducten kunnen gebruikt worden om op te trainen en  
te oefenen. Ze zijn los in te zetten of in combinatie met toestellen als een brug  
of bijvoorbeeld een bank. De Airproducten zijn geschikt voor jong en oud  
en alle niveaus.

AIRPRODUCTEN
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SCHUIN VLAK
Met de 12SPRINGS Airproducten kunnen
acrobatische elementen en vaardigheden veilig en
makkelijker aangeleerd worden. Gebruik een Schuin Vlak
bijvoorbeeld bij de brug voor het oefenen van een kip of in combinatie
met een Trampoline en een bijbehorende landingsmat. 

AIRCOVERS
De unieke, innovatieve 12SPRINGS Aircovers zorgen voor een zachte en nog
beter verende ondergrond.
• 12SPRINGS Springboard Aircover - te combineren met een springplank
• 12SPRINGS Bench Aircover - te combineren met een bank
• 12SPRINGS Pegasus Aircover - te combineren met een pegasus, trapezium en groot blok
 
SEMI AIR ROLL
De 12SPRINGS Semi Air Roll is uniek en innovatief en door middel van de d-ringen met straps 
eenvoudig te plaatsen op bijvoorbeeld Airboxen of een kast voor het leren van een side roll of ander 
acrobatisch element. Ook kan het gebruikt worden voor vormspanningsoefeningen.
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SAFETY FIRST! 
Ontwikkeld volgens de  

principes van het ‘soft turnen’  
binnen de KNGU voor het minder  
fysiek belasten van de sporter;  

zowel op recreatie- als  
wedstrijdniveau.



NIEUW!  
Het 12SPRINGS assortiment wordt  

regelmatig uitgebreid met nieuwe, unieke en innovatieve  
trainingsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn een Pegasus Aircover,  

een Springboard Aircover, een Bench Aircover... Met deze  
Airproducten maak je het helemaal compleet en de lessen  

nog veiliger en leuker!

Product Afmetingen Kleur

200x100x60cm

200x100x80cm

12SPRINGS Schuin Vlak 200, W100, H40 

12SPRINGS Schuin Vlak 200, W100, H60 

12SPRINGS Schuin Vlak 200, W100, H80 
12SPRINGS Schuin Vlak 200, W200, H40 200x200x40cm
12SPRINGS Schuin Vlak 200, W200, H60 200x200x60cm
12SPRINGS Schuin Vlak 200, W200, H80 200x200x80cm
12SPRINGS Schuin Vlak + cover mat 500x200x120cm

200x100x40cm

124x60x10cm12SPRINGS Springboard Aircover 124, W60

300x26x10cm

360x26x10cm

12SPRINGS Bench Aircover 300, W26 

12SPRINGS Bench Aircover 360, W26 

125x95x10cm12SPRINGS Pegasus Aircover 125, W95 

200x100x3012SPRINGS Semi Air Roll 200, W100
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AIRBEAM
De 12SPRINGS AIRBEAM  
is een opblaasbare even- 
wichtsbalk en is zeer geschikt  
als methodisch hulpmiddel voor  
het aanleren van gymnastische en  
acrobatische elementen en oefenen  
van balkoefeningen.
 
AIR ROLL
Voor het aanleren van de (loop) overslag, flikflak, salto,  
voorbereiding kip, boogje en andere vormspannings- en balans- 
oefeningen is de 12SPRINGS Air Roll perfect.
 
AIRBOXEN, AIRBLOCKS EN AIRBOARDS
De Airboxen, Airblocks en Airboards zijn ideaal als ondergrond te  
gebruiken; zacht, verend en stevig. De 12SPRINGS Airbox is voorzien van  
klittenband en daarmee kun je ze bij heel veel methodische oefeningen op  
elkaar stapelen en vastzetten of door middel van een triangle connector achter  
elkaar plaatsen. De zijkanten bevatten tevens D-ringen om de Airboxen nog steviger  
met elkaar te kunnen verbinden of vast te maken op bijvoorbeeld een Airtrack.  
De Airblocks en Airboards kunnen dienen als springplank of stabiel platform  
voor trainers om op te staan met vangen. 
 
LANDINGSMAT
De 12SPRINGS Landingsmat is gemaakt van sterk en waterproof PVC materiaal en gevuld met
hoogwaardig zacht foam. Het is voorzien van een luchtgat, rits en ritsbeschermer flap aan de
kopse kant. Zowel binnen als buiten te gebruiken als zachte ondergrond voor het veilig oefenen
van tricks en elementen, bijvoorbeeld in combinatie met een Trampoline en andere Airproducten.
Voorzien van handige nylon handvatten, waarmee de mat snel en gemakkelijk op de Trampoline
geworpen kan worden voor een veilige en zachte landing.

WALL RACK AIRTRACK
De 12SPRINGS/Team Tantum Wall Rack Airtrack is bedacht en ontwikkeld voor freerunners, maar ook  
te gebruiken voor andere groepen. Door middel van d-ringen en nylon banden te bevestigen aan ieder  
wandrek. Zorgt voor een verende en zeer stabiele ondergrond, waarop acrobatische elementen veilig  
en makkelijker geoefend kunnen worden. Ook te gebruiken als Airtrack op de grond.
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70cm diameter12SPRINGS Airspot D70 Comfort
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Product Afmetingen Kleur

100x60cm diameter 

100x75cm diameter

12SPRINGS Air Roll 100, D60

12SPRINGS Air Roll 100, D75

200x100x30cm

200x100x30cm

12SPRINGS Airbox 200, W100 Pro

Set van 3 12SPRINGS Airboxen, 200, W100 Pro

100x90cm diameter12SPRINGS Air Roll 100, D90

100x60x10cm12SPRINGS Airboard 100, W60 Standaard

100x60x20cm12SPRINGS Airblock 100, W60 Plus

150x100x10cm12SPRINGS Landingsmat

300x40x10cm

400x40x10cm

12SPRINGS Airbeam 300, W40

12SPRINGS Airbeam 400, W40

324x188x10cm12SPRINGS/Team Tantum Wall Rack Airtrack
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ACCESSOIRES

MAAK HET COMPLEET
Met de accessoires en onderdelen van 12SPRINGS maak je het helemaal af. Van handige  
connectoren, waarmee je twee Airtracks of andere Methodische Airproducten naadloos aan  
elkaar verbindt, tot gave Tantum Freerunning editie antislip sokken. Met deze sokken aan  
je voeten spring je extra veilig. En je voeten blijven heerlijk warm. 

EXTRA LANG GENIETEN
Om extra lang te kunnen genieten van je Trampoline, zijn er ook afdekhoezen verkrijgbaar. En  
wat dacht je van Trampoline verlichting? Hiermee kun je je Trampoline uitlichten en dat ziet 
er heel tof uit in je tuin. Dankzij de Trampoline verlichting kun je in het najaar, als het  
vroeger donker begint te worden, toch nog even lekker door blijven springen!

UITGELICHT: ANTISLIP MATJES
Schaf je een Airtrack aan? Vergeet dan niet om een antislip matje mee te bestellen.  
Je legt het matje onder je 12SPRINGS Airtrack om verschuiven en lekkage te voorkomen.  
Zo kun je veilig en extra lang blijven oefenen en trainen.

SPECIAL EDITIONS & LIMITED EDITIONS
Regelmatig wordt het 12SPRINGS assortiment aangevuld met Special Edition en  
Limited Edition producten van de 12SPRINGS Jump Ambassadeurs. Wat dacht je van  
een 12SPRINGS/Team Tantum Freerunning aluminium bidon? Of een echte  
Limited Edition Boaz Airtrack met tas? 
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• 12SPRINGS/Tantum Freerunning antislip sokken

• 12SPRINGS/Tantum Freerunning aluminium bidon 

Antislip mat - Airtrack, 100x600cm

Voetpomp 

Elektrische pomp 

Tas zwart 

Antislip mat - Airtrack, 100x300cm

Antislip mat - Airtrack, 100x400cm

Antislip mat - Airtrack, 100x500cm

Trampoline verlichting

Product

Connector 1m x 20cm (triangle) 

Connector 2m x 20cm (triangle) 

Verbindingsstuk voorzien 
van klittenband (haak) met 
geïntegreerde schuimdriehoek om twee  
Airtracks of andere Airproducten aan elkaar  
te verbinden. In grijs en zwart verkrijgbaar.

Omschrijving

Airproducten heel snel vol en leeg met de 
krachtige 600W, 800W of 1200W pomp  
of gebruik de voetpomp.

Een mooie zwarte tas om je 12SPRINGS  
producten in mee te nemen.

Een echte must have! Om verschuiven en  
lekkage te voorkomen. Zo kun je veilig en 
extra lang blijven oefenen en trainen.

Licht de Trampoline uit met speciale  
Trampolineverlichting en blijf lekker nog 
even door springen!

• Tantum Freerunning landingsmat

• Limited Edition Boaz Airtrack + tas

SP
EC
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LS

Antislip mat - Airtrack, 150x400cm

Antislip mat - Airtrack, 150x500cm

• 12SPRINGS/Tantum Freerunning Wall Rack Airtrack

• Tantum Freerunning Airtrack + tas

Antislip mat - Airtrack, 150x300cm
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TRAMPOLINES

LEUK EN GEZOND VOOR IEDEREEN 
Trampoline springen is leuk en gezond. Je kunt het alleen doen of samen.  
Gewoon voor de fun of met een doel: hoger, vaker, sneller... De mogelijkheden zijn 
oneindig. Trampoline springen is goed voor iedereen. 
 
VOOR IEDER DOEL 
Gebruik de Trampoline om je conditie mee te verbeteren of om je spieren te  
versterken. Of daag jezelf uit en leer de gaafste tricks. Voor ieder doel is er  
een perfecte Trampoline! 
 
VEILIG, DUURZAAM EN OERSTERK 
Met een Trampoline van 12SPRINGS Trampolines spring je een gat in de lucht!  
Je kunt veilig en heel lang genieten van je Trampoline. Wij zorgen voor de beste  
materialen, die uiteraard ook regelmatig getest worden. 
 
Kies ook voor een veilige, duurzame en oersterke Trampoline. Kies voor een 
12SPRINGS Trampoline!
 
12SPRINGS CURVE-ONE 
De Patented revolutionaire 12SPRINGS CURVE-ONE Trampolines brengen als eerste 
een Trampolinepark naar de achtertuin. Aan twee zijden scharnierbaar waarmee  
de Trampoline geheel vlak opgesteld kan worden, maar ook met twee schuine 
springvlakken. Een extra dimensie binnen het Trampoline springen voor  
extra Trampoline FUN!  
 
Uiteraard zitten alle sterke elementen van de 12SPRINGS Trampoline ook in  
deze Trampoline verwerkt. Leverbaar in meerder kleuren en maten. Ook  
gecertificeerd voor openbaar gebruik EN1176:2017.

AKROBAT TRAMPOLINES
12SPRINGS is de importeur van het gerenommeerde Trampoline merk Akrobat.  
Zowel de unieke, eigen 12SPRINGS Trampolines als de Akrobat Trampolines  
zijn verkrijgbaar bij 12SPRINGS. Kijk op onze website voor meer informatie. 





Product-
naam

Afmetingen Verstelbare 
kanten

12SPRINGS  
CURVE-ONE

12SPRINGS  
CURVE-ONE OSF

12SPRINGS  
CURVE XL

12SPRINGS  
CURVE XL OSF

585x250cm

585x250cm

775x250cm

775x250cm

2

148 21,5 25 49/3mm

Aantal 
veren

Boven/onder 
frame

Lengte 
veer

Frame 
hoogte

Dikte 
rand

35mm

Kleur

148 21,5 25 49/3mm 35mm

182 21,5 25 49/3mm 35mm

182 21,5 25 49/3mm 35mm

De Curve-XL
Het middenstuk is bijna 2 meter 
langer dan de CURVE-ONE.

One Side Flat (OSF)
Meer springoppervlak en een  
goedkopere prijsstelling, doordat  
er maar 1 kant verstelbaar is.

Bekisting
Bij een onstabiele grond is een bekisting te 
adviseren. Gemaakt van 28mm hardhout.
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Gecertificeerd voor  
openbaar gebruik.

Multi-inzetbaar,  
vlak of als curve.

Optioneel gedeeltelijk  
of volledig met veiligheidsnet.

AkroSpring Pro-systeem
voor superieure springprestaties.

In alle weersomstandigheden
het hele jaar door te gebruiken.

Temperatuurbereik
-40 °C / +70 °C




