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       HET VERHAAL 
ACHTER SALTA
Kinderen inspireren om buiten in beweging te komen en eindeloos 

plezier te beleven, dat was de aanleiding voor oprichter Marco Sjoers 

om een eigen trampolinemerk op te bouwen. Met zijn jarenlange 

ervaring in de outdoor- en speelgoedbranche is hij in 2012 

begonnen aan het grote Salta avontuur. 
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EXCLUSIEF EN DUURZAAM

Trampolines en sport producten van hoge kwaliteit voor een 

betaalbare prijs, dat is een belangrijk kenmerk waarmee Salta 

zich onderscheidt. Door onze brede collectie met talrijke opties 

bieden we outdoor producten passend binnen elk budget, 

waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 

EEN BIJZONDER VEILIGE BELEVING

Bij Salta hebben we passie voor het ontwerpen en produceren van trampolines 

en sport producten die uiterst veilig zijn, er stijlvol uitzien en gegarandeerd een 

geweldige ervaring bieden. Service vinden we erg belangrijk. Is een onderdeel van 

je trampoline aan vervanging toe? Alle onderdelen van een Salta trampoline 

zijn vervangbaar en kun je ten alle tijden bestellen via onze website.
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DE ULTIEME ERVARING

Wat is er nou leuker dan open-lucht avonturen? Springen op een 

trampoline is leuk, gezond en laat je kind bewegen. Bij Salta hebben 

we een passie voor het ontwerpen en produceren van trampolines 

die extreem veilig zijn, er stijlvol uitzien en een geweldige 

springervaring garanderen.

T R A M P O L I N E S
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Benieuwd naar hoe een Salta trampoline er in jouw tuin uitziet? Met onze nieuwe 

augmented reality web applicatie kan je alle trampolines in 3D bekijken op je 

smartphone en virtueel in je tuin plaatsen.

HOE WERKT HET?

Scan de QR-code en kies uit diverse trampoline modellen, maten en kleuren en zie 

welke trampoline het beste in jouw tuin past!
SCAN DE QR-CODE!

EN PLAATS EEN SALTA 
TRAMPOLINE VIRTUEEL 

IN JE TUIN!

76

1. OPEN DE CAMERA OF QR-CODE
SCANNER OP JE SMARTPHONE. 

2. SCAN DE QR-CODE EN OPEN
DE LINK DIE VERSCHIJNT.  

3. PLAATS DE SALTA
TRAMPOLINE IN JE TUIN!

CHECK HET IN JE TUIN!
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JUNIOR
STANDARD

VEILIGHEIDSNET + SPRINGMAT
Zacht veiligheidsnet, bevestigd aan de springmat voor 
uiterste veiligheid.

ELASTIEKEN VERING
Geluidloos springen en niet belastend voor 
rug en gewrichten.

Verkrijgbare kleuren:

De Salta Junior trampoline is speciaal ontworpen voor jonge  
kinderen. De trampoline zorgt niet alleen voor urenlang  

springplezier, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van je kind!

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Het zachte Junior’s veiligheidsnet zit vast aan de springmat, waardoor kinderen 

niet in aanraking kunnen komen met het frame en deze trampoline dus uiterst 
veilig is. Door de elastieken vering, kan er geluidloos worden gesprongen en is 

springen niet belastend voor de rug en gewrichten. 

PRAKTISCH EN BESCHERMEND
Het gegalvaniseerde stalen frame, met glanzende zwarte coating biedt 

bescherming tegen roest, wordt afgedekt met een veiligheidsrand. De lage 
opstap van 35 cm, maakt het voor kinderen eenvoudig om de trampoline in te 

stappen. De Salta Junior brengt jarenlang plezier, binnen of buiten!

T R A M P O L I N E S

SPECIFICATIES

Artikelnr. Formaat Aantal 
elastieken

Max.
gewicht

Dikte 
veiligheidsrand

Diameter 
toprail

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren

5426 140 cm 30 35 kg 10 mm 25 x 1 mm 35 cm

HOTSPOTS
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Artikelnr. Formaat Aantal 
veren

Lengte
veren

Max.
gewicht

Dikte 
veiligheidsrand

Diameter 
toprail

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren

5070 153 cm 30 140 mm 50 kg 20 mm 34 x 1,2 mm 48 cm

5071 183 cm 36 140 mm 50 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 50 cm

5072 213 cm 36 140 mm 50 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 50 cm

5074 251 cm 48 140 mm 100 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 65 cm

5075 305 cm 54 140 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 70 cm

5076 366 cm 64 140 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 75 cm

5077 396 cm 72 140 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 75 cm

5078 427 cm 80 140 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 75 cm

5091 214 x 153 cm 44 140 mm 100 kg 20 mm 38 x 1,5 mm 62 cm

5092 305 x 214 cm 72 165 mm 120 kg 20 mm 50,8 x 2 mm 89 cm

5093 366 x 244 cm 80 178 mm 120 kg 20 mm 50,8 x 2 mm 89 cm
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COMFORT EDITION
STANDARD

VEILIGHEIDSNET
Sterk, fijnmazig veiligheidsnet van Polyethyleen met 
eenvoudig te betreden ingang voorzien van horizontale 
en verticale ritssluiting.

FRAME
Gegalvaniseerd stalen frame voorzien van 
zwart glanzende coating.

De Salta Comfort Edition is een buitengewone trampoline  
vanwege zijn strakke en moderne vormgeving in een zeer 

aantrekkelijk prijssegment. Het stijlvolle design voorziet jouw  
tuin van een sublieme uitstraling.

GENIET VAN COMFORT
Zoals de naam het al zegt, staat de Comfort Edition garant voor comfort. 

Voor beginners is dit een ideaal instapmodel om comfortabel springplezier te 
ervaren.

EEN DEGELIJKE CONSTRUCTIE
Het gegalvaniseerde stalen frame geeft de trampoline een veilige basis. 

Het veiligheidsnet is zodanig ontworpen dat het optimale bescherming en 
veiligheid biedt tijdens het springen. De constructie van de stalen topring 

zorgt er tevens voor dat het zachte, fijnmazige net in een elegante vorm wordt 
gehouden en daardoor extra mooi gespannen blijft.

Verkrijgbare kleuren:

HOTSPOTS

T R A M P O L I N E S

SPECIFICATIES
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Artikelnr. Formaat Aantal 
veren

Lengte 
veren 

Max.
gewicht

Dikte 
veiligheidsrand 

Diameter 
toprail

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren 

581 183 cm 36 140 mm 50 kg 20 mm 31,8 x 1,5 mm 50 cm

582  213 cm 36 140 mm 50 kg 20 mm 31,8 x 1,5 mm 50 cm

587 251 cm 48 165 mm 100 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 76 cm

584 305 cm 54 165 mm 150 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 76 cm

585 366 cm 64 165 mm 150 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 88 cm

586 427 cm 80 165 mm 150 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 88 cm

588 214 x 153 cm 36 165 mm 100 kg 20 mm 31,8 x 1,5 mm 53 cm

590 305 x 214 cm 56 165 mm 150 kg 25 mm 50,8 x 2 mm 89 cm

589 396 x 244 cm 80 165 mm 150 kg 25 mm 50,8 x 2 mm 89 cm

VEREN
Extra lange conische veren voor een uitstekend 
springcomfort.

VEILIGHEIDSNET
Sterk, fijnmazig veiligheidsnet met 
bevestiging aan de buitenzijde voor 
optimale ruimte binnen de trampoline.

Verkrijgbare kleuren:
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De Salta Combo is een echte klassieker uit de Salta collectie en biedt 
een uitstekende balans tussen veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid 

tegen een zeer schappelijke prijs. 

DE PERFECTE COMBINATIE
De combinatie van het robuuste, gegalvaniseerde frame met de fraai 

afgewerkte materialen in de veiligheidsrand en het veiligheidsnet, resulteert in 
een sterke en stabiele trampoline. 

KRACHTIG EN ROBUUST
De goudkleurige veren van de Salta Combo zijn dubbel conisch hetgeen leidt 

tot een uitstekend springresultaat. De Salta Combo is uitgevoerd met een 
extra dikke en brede veiligheidsrand welke voorzien is van een lange rok. Met 

zijn robuuste uitstraling wil je deze trampoline zeker in je tuin hebben staan!

COMBO
STANDARD

HOTSPOTS SPECIFICATIES

T R A M P O L I N E S
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Artikelnr. Formaat Aantal 
veren 

Lengte veren Max.
gewicht

Dikte 
veiligheidsrand 

Diameter 
toprail

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren 

551 183 cm 42 140 mm 50 kg 20 mm 31,8 x 1,5 mm 50 cm

552 213 cm 42 140 mm 50 kg 20 mm 31,8 x 1,5 mm 50 cm

627 251 cm 54 165 mm 100 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 76 cm

554 305 cm 60 165 mm 150 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 76 cm

555 366 cm 72 165 mm 150 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 88 cm

628 396 cm 72 165 mm 150 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 88 cm

556 427 cm 88 165 mm 150 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 88 cm

557 457 cm 96 165 mm 150 kg 25 mm 42 x 2 mm 100 cm

5361 214 x 153 cm 48 165 mm 100 kg 20 mm 38,1 x 1,5 mm 53 cm

5362 305 x 214 cm 76 185 mm 150 kg 25 mm 50,8 x 2 mm 89 cm

5363 396 x 244 cm 84 185 mm 150 kg 25 mm 50,8 x 2,5 mm 89 cm

FRAME
Sterk stalen frame, dubbel gegalvaniseerd en afgewerkt 
met een matzwarte coating.

VEILIGHEIDSRAND
Brede en dik uitgevoerde beschermrand 
met een extra lange rok voor optimale 
bescherming.

PREMIUM BLACK EDITION
ADVANCED

14

Met zijn elegante en moderne vormgeving is de Premium Black 
Edition een echte eyecatcher in je tuin! 

PREMIUM KWALITEIT
De trampoline is uitgerust met een sterk en stabiel frame welke dubbelzijdig 

is gegalvaniseerd en gepoedercoat aan de buitenkant. Je bent hierdoor 
verzekerd van een duurzaam frame.

DE UITSTEKENDE SPRINGBELEVING
De goudkleurige veren zijn conisch van vorm zodat je fantastische sprongen 

kan maken en zacht kan landen. Een geweldige springervaring! Het fijnmazige 
net wordt strak gespannen door de stevige palen die worden beschermd door 

schuimstof omhulsels. Zo vangt het veiligheidsnet je altijd veilig op.

Verkrijgbare kleuren:

HOTSPOTS SPECIFICATIES

T R A M P O L I N E S
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Artikelnr. Formaat Aantal 
veren 

Lengte 
veren 

Max.
gewicht

Dikte 
veiligheidsrand 

Diameter 
toprail 

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren 

5371 251 cm 60 210 mm 150 kg 30 mm 42 x 2 mm 76 cm

5372 305 cm 72 210 mm 150 kg 30 mm 42 x 2 mm 76 cm

5373 366 cm 80 210 mm 180 kg 30 mm 42 x 2 mm 88 cm

5374 427 cm 96 210 mm 180 kg 30 mm 42 x 2 mm 88 cm

5941 487 cm 120 210 mm 150 kg 30 mm 42 x 2 mm 105 cm

5375 366 x 214 cm 84 210 mm 180 kg 30 mm 50,8 x 2,5 mm 89 cm

5376 427 x 244 cm 92 210 mm 180 kg 30 mm 60 x 2,5 mm 89 cm

16

FRAME
Buitengewoon robuuste frameconstructie met een 
minimum diameter van maar liefst 42mm, van eerste 
klas kwaliteit.

VEILIGHEIDSRAND
Uitzonderlijk sterke en weersbestendige 
veiligheidsrand van extra dik (0,76 mm) 
PVC en 30mm EPE foamvulling!

FIRST CLASS
PROFESSIONAL Verkrijgbare kleuren:

SPECIFICATIES

T R A M P O L I N E S

De Salta First Class is een uiterst luxe trampoline die kwaliteit  
biedt van de eerste klasse. Ervaar de hoogste kwaliteit binnen 

ons assortiment met de Salta First Class!

EERSTEKLAS KWALITEIT
Voor het ontwikkelen van de Salta First Class zijn enkel de beste en sterkste 

materialen gebruikt. De trampoline is uitgevoerd met extra dikke 
gegalvaniseerde buizen zodat je zeker bent van de meest solide 

frameconstructie.

BUITENGEWOON STIJLVOL
De First Class is met zijn unieke en strakke design een echte uitblinker in je tuin!  

Met een veerlengte van 210 mm kun je hoge en krachtige sprongen maken. Het 
strakke fijnmazige veiligheidsnet met zelfsluitende ingang ervoor dat je altijd 

veilig en zacht landt!

HOTSPOTS
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Artikelnr. Formaat Aantal 
veren 

Lengte 
veren 

Max.
gewicht 

Dikte 
veiligheidsrand 

Diameter 
toprail 

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren

5391 183 cm 36 140 mm 50 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 20 cm

5392  213 cm 36 140 mm 50 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 20 cm

5394 251 cm 48 140 mm 100 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 20 cm

5395 305 cm 54 140 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 20 cm

5396 366 cm 64 140 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 20 cm

5397 396 cm 72 140 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 20 cm

5398 427 cm 80 140 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,35 mm 20 cm

5401 214 x 153 cm 44 140 mm 100 kg 20 mm 38 x 1,5 mm 20 cm

5402 305 x 214 cm 72 165 mm 120 kg 20 mm 50,8 x 2 mm 20 cm

5403 366 x 244 cm 80 178 mm 120 kg 20 mm 50,8 x 2 mm 20 cm

FRAME
Gegalvaniseerd stalen frame voorzien van zwart 
glanzende coating, slechts 20 cm boven de grond.

VEILIGHEIDSNET
Sterk, fijnmazig veiligheidsnet van 
Polyethyleen met eenvoudig te betreden 
ingang voorzien van horizontale en 
verticale ritssluiting.

Verkrijgbare kleuren:
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COMFORT EDITION GROUND
STANDARD

De Salta Comfort Edition Ground is een stijlvolle inground trampoline 
voor een zeer scherpe prijs. Door zijn strakke en aantrekkelijke design 

past deze trampoline in iedere tuin! 

COMFORTABEL IN DE GROND
De Comfort Edition Ground is onder de ingraaftrampolines een perfect 

instapmodel voor beginners. Doordat de Comfort Edition Ground in de grond 
wordt gegraven, wordt de trampoline op fraaie wijze verenigd met je tuin. Voor 

een comfortabel springresultaat, is de trampoline aan de onderzijde voorzien 
van een net, zodat de lucht die vrijkomt tijdens het springen zich optimaal 

kan verplaatsen. Het zwarte stalen frame is gegalvaniseerd en zorgt voor een 
stevige constructie. Tijdens het springen op de Comfort Edition Ground hoef 

je niet te vrezen voor je veiligheid, het strak gespannen veiligheidsnet biedt 
optimale bescherming tijdens het springen.

HOTSPOTS SPECIFICATIES

T R A M P O L I N E S
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Artikelnr. Formaat Aantal 
veren 

Lengte 
veren 

Max.
gewicht

Dikte
veiligheidsrand 

Diameter 
toprail 

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren 

5851 251 cm 54 165 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 21,5 cm

5852 305 cm 60 165 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 21,5 cm

5853 366 cm 72 165 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 21,5 cm

5854 396 cm 72 165 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 21,5 cm

5855 427 cm 88 165 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,8 mm 21,5 cm

5856 214 x 153 cm 48 165 mm 120 kg 20 mm 38,1 x 1,5 mm 21,5 cm

5857 305 x 214 cm 76 185 mm 120 kg 25 mm 50,8 x 2 mm 21,5 cm

5858 366 x 244 cm 84 185 mm 120 kg 25 mm 50,8 x 2,5 mm 21,5 cm
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PREMIUM GROUND
ADVANCED

VEILIGHEIDSRAND
Solide en weersbestendige veiligheidsrand van 
0,55 mm dik PVC, voorzien van een geïntegreerd 
ventilatiesysteem.  

VEREN
Voorzien van extra veel 165 mm conische 
veren voor een geweldige springervaring.

Verkrijgbare kleuren:

De Salta Premium Ground is perfect te integreren in je tuin! Deze 
buitengewone ingraaftrampoline bestaat uit duurzame materialen 

van hoogwaardige kwaliteit. 

GEÏNTEGREERD VENTILATIESYSTEEM
De veiligheidsrand van de Premium Ground is uitgerust met een geïntegreerd 

ventilatiesysteem, zodat de lucht die vrij komt tijdens het springen zich 
optimaal kan verplaatsen. Deze goede luchtcirculatie zorgt voor een geweldige 

springervaring. 

ROBUUST EN TOEGANKELIJK
De robuuste constructie verzekert een stevige basis en is volledig 

gegalvaniseerd, van binnen en buiten. Doordat de trampoline slechts 21,5 cm 
boven de grond staat, profiteer je van een veilige en lage op- en afstap. 

HOTSPOTS SPECIFICATIES

T R A M P O L I N E S
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Artikelnr. Formaat Aantal 
veren 

Lengte 
veren 

Max.
gewicht 

Dikte 
veiligheidsrand 

Diameter 
toprail 

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren 

5063 251 cm 54 210 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 3 cm

5064 305 cm 60 210 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 3 cm

5065 366 cm 72 210 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 3 cm

5066 396 cm 80 210 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,5 mm 3 cm

5067 427 cm 88 210 mm 120 kg 25 mm 38,1 x 1,8 mm 3 cm

5365 305 x 214 cm 76 210 mm 120 kg 25 mm 50,8 x 2 mm 3 cm

5366 396 x 244 cm 84 210 mm 120 kg 25 mm 50,8 x 2,5 mm 3 cm
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AIR PERFORMANCE SYSTEM
Gepatenteerd ‘Air Performance System’ voor uitstekende 
luchtcirculatie en een fantastische springervaring.

VEILIGHEIDSRAND
Duurzame en weersbestendige 
veiligheidsrand van 0,55 mm dik PVC, op 
gelijke hoogte gelegen met het gras.

Verkrijgbare kleuren:

De revolutionaire Salta Royal Baseground is een bijzonder innovatieve 
trampoline van topkwaliteit die op gelijke hoogte ligt met het gras. De 

trampoline is hierdoor volledig geïntegreerd met je tuin!
 

AIR PERFORMANCE SYSTEM
De Royal Baseground onderscheidt zich van alle andere ingraaftrampolines in 

de markt door het speciaal ontwikkelde en gepatenteerde ‘Air Performance 
System’. Met dit systeem ben je verzekerd van dynamische en geluidloze 

sprongen en ervaar je fantastisch springcomfort!

EEN GEWELDIGE BASIS
De buitenzijde van de Royal Baseground is uitgerust met stevige panelen die 

zorgen voor een zeer stabiele fundering. De lange veren van maar liefst  
210 mm maken het je mogelijk om hoog te springen en zacht te landen.

HOTSPOTS

OPTIONEEL VEILIGHEIDSNET

ROYAL BASEGROUND SPORTS
PROFESSIONAL

SPECIFICATIES

T R A M P O L I N E S
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HANDVAT
Eenvoudig verstelbaar in vijf verschillende standen voor 
iedere gewenste hoogte.

VERING
Uitgerust met elastische, geluidloze vering, 
zacht voor rug en gewrichten. 

FITNESS
PROFESSIONAL

Verkrijgbare kleuren:

Artikelnr. Formaat Elastiek Max.
gewicht

Diameter 
toprail

Hoogte 
trampoline

Verkrijgbare 
kleuren 

5357 128 cm 110 kg 27 x 1,5 mm 34 cm

SPECIFICATIES

T R A M P O L I N E S

HOTSPOTS

Met de professionele Salta Fitness trampoline train je al je 
spieren en verbeter je je conditie, lichamelijke stabiliteit en 

uithoudingsvermogen

EEN GOEDE ONDERSTEUNING
De Fitness trampoline is geschikt voor zowel beginners als ervaren gebruikers. 

De beugel met het handvat is eenvoudig verstelbaar in vijf verschillende 
standen, zodat je het handvat in iedere gewenste hoogte kan instellen.

STEVIG EN ROBUUST
Met een breedte van maar liefst 128 cm, kun je jouw trainingsoefeningen op 

de Salta Fitness trampoline royaal uitoefenen. De zeshoekige constructie van 
de Salta Fitness trampoline vormt een robuuste en solide basis. De trampoline 

is uitvoerig getest met een maximum gewicht van 110 kg en is geschikt voor 
openbaar, commercieel en thuisgebruik.



26

STANDARD ADVANCEDSTANDARD

STANDARD

PROFESSIONAL

PROFESSIONALADVANCED
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Salta biedt een grote collectie van diverse trampolines. Elk 
van deze trampolines heeft zijn unieke voordelen en 

kenmerken. Voor een overzicht zijn de trampolines 
onderverdeeld als standard, advanced en professional.

STANDARD
Goede kwaliteit materialen en een comfortabele springervaring.

ADVANCED
Hoogwaardige kwaliteit materialen en een geweldige springervaring.

PROFESSIONAL
Superieure kwaliteit materialen en een ultieme springervaring.

COMFORT EDITION PREMIUM BLACK EDITIONCOMBO FIRST CLASS

ROYAL BASEGROUNDPREMIUM GROUNDCOMFORT EDITION GROUND

TRAMPOLINE VERGLIJKER
OVERZICHT

Materialen van hoogwaardige kwaliteit
Geweldige springervaring
Strak en modern design
Robuuste en duurzame frameconstructie

Scherp geprijsd
Comfortabele springervaring
Stijlvol design
Perfect instapmodel voor beginners

Materialen van topkwaliteit
Fantastische springervaring
Op gelijke hoogte met het gras
Gepatenteerd ‘Air Performance System’

Materialen van superieure kwaliteit
Ultieme springervaring
Hoogwaardige en luxe uitstraling
Buitengewoon robuuste frameconstructie

Materialen van hoogwaardige kwaliteit
Geweldige springervaring
Elegante en moderne vormgeving
Sterk en duurzaam frame

Degelijke kwaliteit
Uitstekende springervaring
Klassieke uitstraling
Scherpe prijs

Aantrekkelijke prijs
Comfortabele springervaring
Stijlvol design
Perfect instapmodel voor beginners

T R A M P O L I N E S
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S - 5430 XL - 5945

5055

M - 610 L - 609

ACCESOIRES
MAAK JE TRAMPOLINE COMPLEET Met de trampoline ladder van Salta kun je je trampoline op een veilige 

manier betreden. 

STERKE MATERIALEN
Vanwege de toepassing van sterk gegalvaniseerd staal in combinatie met 

poedercoating, is het trapje opgewassen tegen alle weersinvloeden. Overigens 
zijn de treden voorzien van een antislip profiel, zodat kinderen niet kunnen 

uitglijden. 

BESCHIKBAAR IN DIVERSE MATEN
De Salta ladder is verkrijgbaar in drie verschillende maten. Op zoek naar een 

ladder die past op jouw trampoline? Zie hieronder de opties:

-   Ladder S: in hoogte verstelbaar en geschikt voor alle trampolines met een 
hoogte van 50 - 63 cm;

-  Ladder M: geschikt voor alle trampolines met hoogte 65 – 77 cm;
-  Ladder L: passend op alle trampolines met hoogte 83 – 93 cm; 

-  Ladder XL: passend op alle trampolines met hoogte 95 - 105 cm.
 
ZEER EENVOUDIGE MONTAGE
De ladders van Salta zijn zeer eenvoudig te monteren en bevestigen 
aan de trampoline.

De vernieuwde en innovatieve Salta verankeringsset is 
uitermate geschikt om iedere trampoline stevig en veilig 

op zijn plek te houden. 

UNIEK IN ZIJN BEVESTIGING
In tegenstelling tot de standaard ankersets, wordt de ankerset van Salta alleen 

aan de onderkant van de trampoline bevestigd. Hierdoor kan de ankerset veilig en 
onopvallend worden gezekerd aan je trampoline. Door de verankering zal je 

trampoline niet meer omwaaien tijdens een storm! Bovendien wordt de stabiliteit 
vergroot en zal de trampoline niet meer verschuiven tijdens het springen.

EEN EENVOUDIGE DRAAICONSTRUCTIE
Door de spiraalvorm zijn de ankers eenvoudig in de bodem te draaien en geschikt 

voor zowel een zachte alsmede een harde grondsoort. De set bestaat uit 4 
gegalvaniseerde grondankers (L43cm Ø8mm), met 4 weersbestendige polyester 

spanbanden aan een robuuste gietijzeren gesp.

UNIVERSEEL TOEPASBAAR
De verankeringsset van Salta is universeel geschikt voor alle EN71 gecertificeerde 

trampolines en compatibel met alle type trampolines met het basisframe op de grond.

Met de Salta afdekhoes bescherm je je trampoline tegen vele weersinvloeden. 
Gebruik je je trampoline een tijdje niet omdat bijvoorbeeld de herfst- of 

winterperiode is aangebroken of wil je je trampoline beschermen tegen bladeren 
en vuil? Dek jouw trampoline dan af met deze Salta afdekhoes. 

VERSCHILLENDE MATEN EN VORMEN
De hoes is geschikt voor zowel trampolines op poten als voor ingegraven trampolines en is 

voor ronde en rechthoekige trampolines in verschillende afmetingen verkrijgbaar. 

MATERIAAL VAN GOEDE KWALITEIT
Door het gebruik van hoogwaardig PVC materiaal, is de trampolinehoes goed bestand tegen 

regen, sneeuw, ijs en zonlicht, maar ook tegen vuil zoals bladeren, takjes en zand. De Salta 
afdekhoes zorgt er tevens voor dat de beschermrand van de trampoline zich niet vol trekt 

met water. Door de afwatering gaatjes in de beschermhoes wordt het water naar het midden 
van de trampoline geleid en kan het water door de springmat weglopen. Zo zal er geen plas 

water op de trampoline ontstaan.

EENVOUDIGE BEVESTIGING
De hoes is gemakkelijk te bevestigen om de trampoline middels de bijgeleverde elastieken 

bandjes en past ook op een trampoline met veiligheidsnet.

SALTA AFDEKHOES SALTA VERANKERINGSSET

SALTA LADDER
T R A M P O L I N E S
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S P O R T
MAKE YOUR MOVE!

Naast trampolines heeft Salta ook een eigen sportlijn, die op 

dit moment bestaat uit voetbal goals en rebounders. Een 

leuk spelletje voetbal in de achtertuin, het park of op straat. 

Wie wil dat nou niet?
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OPVOUWBAAR
Eenvoudig opvouwbaar door uniek kliksysteem.

SET
Verkrijgbaar in een set van twee 
voetbaldoelen.

The challenge is on! Met deze professionele opvouwbare 
voetbaldoelen van Salta daag jij jouw vrienden uit voor een 

echt potje voetbal! 

UNIEK KLIKSYSTEEM
Door het door Salta ontworpen kliksysteem kunnen de voetbaldoelen eenvoudig 

en razendsnel worden opgebouwd en opgeborgen. Met de Salta Challenge 
voetbaldoelen kun je trainen waar je maar wilt.  

ROBUUST & STIJLVOL
De voetbaldoelen zijn voorzien van een gegalvaniseerd stalen frame met 

matzwarte coating en een weerbestendig fijnmazig net. Tijdens dit snelle en 
technische voetbalspel train je nog beter je technische vaardigheden!

S P O R T
CHALLENGE
OPVOUWBAAR GOAL

Artikelnummer 5120

Productformaat 100 x 60 x 60 cm

Verpakingsgrootte 136 x 21 x 12 cm

Nettogewicht 10,5 kg

Bruttogewicht 11,7 kg

Stalen buis ø 32*1,0 mm 

Net PE-Netz (140 g fijnmazig)

Sleeves PVC 0,35 mm 

Verzinking Binnen en buiten

Poedercoating Mat zwarte poedercoating

Schroeven Platkop

SPECIFICATIESHOTSPOTS
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NET
Fijn gestructureerd weerbestendig net voor langdurig 
gebruik.

MONTAGE
Makkelijk monteren, click and play!

Train your skills! Ontwikkel je technische vaardigheden met het Salta 
Techniq voetbaldoel en laat je vrienden op de volgende training écht 

versteld staan. 

PANNA
Dit voetbaldoel is uitermate geschikt voor het uitoefenen van het populaire Panna, 

een snelle vorm van straatvoetbal. Het pannavoetbal bevordert de ontwikkeling 
van technische balbeheersing, snelheid en behendigheid.

MODEREN EN WATERBESTENDIG
De Salta Techniq is bijzonder strak vormgegeven. Het gegalvaniseerde stalen frame 

is afgewerkt met een matzwarte poedercoating en beschikt over rechte hoeken. 
De eenvoudige klik-constructie zorgt voor een snelle op- en afbouw van het doel. 

Het sterke en weerbestendige net zal iedere geschoten bal weerstand bieden.

TECHNIQ
PANNA GOAL

Artikelnummer 5121

Productformaat 150 x 60 x 60 cm

Verpakingsgrootte 83 x 28 x 85 cm

Nettogewicht 7,7 kg

Bruttogewicht 8,7 kg

Stalen buis ø 38*1,0 mm 

Net PE-Netz (140 g fijnmazig)

Stof PVC 0,35 mm

Verzinking Binnen en buiten

Poedercoating Mat zwarte poedercoating

SPECIFICATIES

S P O R T

HOTSPOTS
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TRAININGSCREEN 
Artikelen waarbij het trainingscreen is inbegrepen geven 
spelers de mogelijkheid hun richtvaardigheid te trainen 
en verbeteren.

FRAME
Duurzaam stalen frame met matzwarte 
coating.

Become a legend! Train je voetbalskills of werk aan je keeper 
vaardigheden met de Salta Legend voetbal goals.

EEN ECHTE EYE-CATCHER
Het stevige frame is gemaakt van hoogwaardig gegalvaniseerd staal en voorzien 

van een matzwarte poedercoating. Ook de fijne structuur in het net draagt bij aan 
de strakke en moderne afwerking van de Salta Legend voetbaldoelen. Een 

absolute eyecatcher in de tuin, op straat of op het voetbalveld!

EXTRA STERK EN VEILIG
Het voetbaldoel is gemakkelijk te monteren en wordt compleet geleverd met een 

verankeringsset voor extra versteviging en veiligheid. De Salta Legend staat 
garant voor eindeloze training en vermaak. Professioneel en toch betaalbaar!

300 x 200 cm

220 x 170 cm
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180 x 120 cm

LEGEND
VOETBAL GOAL

Artikelnummer 5123 5125 5127

Productformaat 180 x 120 x 60 cm 220 x 170 x 80 cm 300 x 200 x 90 cm

Stalen buis ø 38*1,2 mm / ø 28*1,2 mm ø 50,8*1,5 mm / ø 38*1,35 mm ø 50,8*1,5 mm / ø 38*1,35 mm

Net PE-Netz (140 g) PE-Netz (140 g) PE-Netz (140 g)

Stof PVC 0,35 mm PVC 0,35 mm PVC 0,35 mm

Verankering

Trainingscreen 210D*210D polyester-stof 210D*210D polyester-stof 210D*210D polyester-stof

Artikelnummer 5122 5124 5126

Productformaat 180 x 120 x 60 cm 220 x 170 x 80 cm 300 x 200 x 90 cm

Stalen buis ø 38*1,2 mm / ø 28*1,2 mm ø 50,8*1,5 mm / ø 38*1,35 mm ø 50,8*1,5 mm / ø 38*1,35 mm

Net PE-Netz (140 g) PE-Netz (140 g) PE-Netz (140 g)

Stof PVC 0,35 mm PVC 0,35 mm PVC 0,35 mm

Verankering

MET TRAININGSCREEN

ZONDER TRAINGSCREEN

SPECIFICATIES

S P O R T

HOTSPOTS
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NET
Veerkrachtig all-weather net dat moeiteloos de snelste 
ballen terugkaatst.

HOEK
Hoek eenvoudig en traploos instelbaar van 
40 tot 110 graden met behulp van het 
speciale quick release klemsysteem.

38

164 x 164 cm

84 x 84 cm

124 x 124 cm

MOTION
REBOUNDER

Make your move! Of je nu je professionele skills wilt ontwikkelen of de 
sport uitoefent voor beweging en plezier, de Salta Motion rebounder is 

een uitstekende tool die iedere voetballer zou willen hebben! 

SNELLE RELEASE
Door het speciaal ontwikkelde quick release klemsysteem, kan de Salta Motion 

rebounder eenvoudig en traploos in verschillende hoeken ingesteld worden, tot 
maar liefst 110 graden! Zo wissel je eenvoudig van trainingstechniek waardoor je 

eindeloos kunt variëren in je trainingsschema. 

STERKE TERUGKAATSING
Het duurzame frame is voorzien van een sterk en weerbestendig nylon net dat door 

middel van gegalvaniseerde veren stevig op de plek wordt gehouden. Daarnaast 
zorgt de veerkracht van het net voor een krachtige terugkaatsing van de bal.  

Artikelnummer 5128 5129 5130

Productformaat 84 x 84 cm 124 x 124 cm 164 x 164 cm

Verpakingsgrootte 88 x 49 x 9,5 cm 120 x 70 x 9,5 cm 127 x 66 x 9,5 cm

Nettogewicht 8,1 kg 11,6 kg 16,7 kg

Bruttogewicht 9,3 kg 13,7 kg 18,8 kg

Stalen buis ø 32*1,2 mm / ø 28*1,2 mm ø 32*1,2 mm / ø 28*1,2 mm ø 32*1,2 mm / ø 28*1,2 mm

Net Nylon net Nylon net Nylon net

Stof PVC 0,35 mm / Onderkant: PE /
Achterkant: Polyester met 
elastieken rand

PVC 0,35 mm / Onderkant: PE /
Achterkant: Polyester met 
elastieken rand

PVC 0,35 mm / Onderkant: PE /
Achterkant: Polyester met 
elastieken rand

Verzinking Binnen en buiten Binnen en buiten Binnen en buiten

Poeder coating Mat zwarte poedercoating Mat zwarte poedercoating Mat zwarte poedercoating

SPECIFICATIES

S P O R T

HOTSPOTS
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