
Accessoires

Onze trampoline accessoires 
zijn speciaal ontworpen om het 
springen nog leuker én veiliger te 
maken voor iedereen.  

Een trapje helpt kinderen 
gemakkelijker de trampoline op  
en af te gaan als de trampoline 
boven de grond geplaatst is. 

Met een veiligheidsnet hoef je  
je geen zorgen meer te maken  
over vervelende valpartijen.  
De netten komen halverwege  
de rand zodat niemand er niet 
tussendoor kan glippen.

Een Avyna afdekhoes verlengt de
levensduur van je trampoline.

Bounceboard

Met een Bounce Board lijkt het
net alsof je op een snowboard
of skateboard staat en kan je
proberen je skills te verbeteren.

Tent

Hoe leuk is het om in een tent
te spelen? Onze trampoline
tent is gemakkelijk te monteren
en vervolgens open en dicht te
klappen. Onze tenten passen
ook op InGround trampolines.

Verankeringssetje

Met een verankeringssetje zet je de  
trampoline goed vast zodat deze blijft 
staan bij bijna alle weersomstandig
heden. De haringen zijn geschikt voor 
iedere type (kunst)gras.

Trapje

Afdekhoes

Veiligheidsnet

Trampolines  |  Springkussens

Voetbal- en hockeydoelen

Dealerstempel

Bij Avyna staat  
veiligheid op één!
Avyna, opgericht in 1999, is gespecialiseerd in het  
zelf ontwerpen en produceren van veilige trampolines, 
trampolineonderdelen en accessoires.

Naast trampolines verkopen wij zelf ontworpen spring
kussens en voetbal en hockeydoelen. Ons kantoor zit  
in Rijen en we hebben een eigen fabriek in Vietnam.  
Het voordeel van een eigen fabriek, is dat wij zo zelf de 
controle kunnen houden over het gehele proces. En te 
allen tijden losse onderdelen leveren. Op het frame van 
een Avyna trampoline zit standaard levenslange garantie. 

Op het randkussen zit twee  
tot vijf jaar garantie en op  
de veren tien jaar.  

Avyna trampolines worden  
wereld wijd verkocht en voldoen
aan alle 11761:2017 en 7114 eisen.

Kijk voor meer informatie  
op trampoline.nl

Mooie samenwerking  
Dutch Gymnastics
De sportinhoudelijke kennis van DG en de
veiligheid van onze tuin trampolines zorgen  
er voordat we alles in huis hebben om het
trampoline springen leuker en veiliger te maken.
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Alle Avyna trampolines voldoen aan alle 
11761:2017 en 7114 veiligheidseisen.



Trampoline kopen

Fitness trampoline

De juiste (tuin) trampoline kiezen, is 
een kwestie van een aantal vragen 
beantwoorden.
Wat voor formaat en welke vorm 
past het beste in de tuin?  
Ga je voor rechthoekig of rond?

Een InGround of FlatLevel trampo
line wordt een vast onderdeel van 
de tuin. Een opbouw is makkelijk te 
verplaatsen. En ga je voor  
een rechthoekige trampoline met 
inklapbare poten, dan kan je deze 
heel makkelijk opbergen.

Welke trampoline je ook kiest,  
ga voor veiligheid en neem er  
een veiligheidsnet bij.

Springen op een fitness trampoline
voelt niet als een workout, maar
toch gebruik je bijna al je spieren.
10 minuten springen op een
trampoline staat gelijk aan een
half uur hardlopen. De elastieken
zorgen voor een goede demping
zodat het minder belastend is voor
je spieren en gewrichten.

Onderdelen - Springmat

Onze springmatten zijn van geweven polypropyleen en hebben  
een hoge luchtdoorlatendheid wat zorgt voor meer springplezier! 
Avyna trampolinematten zijn ook los te verkrijgen.

Onderdelen - Randkussen

Avyna randkussens zijn extra veilig door de unieke driepunt
bevestiging waardoor de rand strak blijft zitten en de veren
volledig afdekt zijn. Alle randen zijn vervaardigd van weerbestendig 
geweven polyester en zo ontworpen dat er geen regen op blijft 
liggen. Wij hebben de keuze uit drie kleuren.

Onderdelen - Veren

Al onze veren zijn aan de binnen en  
buitenzijde volledig gegalvaniseerd,  
waardoor roestvorming is uitgesloten.
    
De veren zijn zowel los als per set  
te verkrijgen.
Speciaal voor de ronde trampoline  
kan gekozen worden uit: 

•  De standaard uitvoering  
op veiligheid ontwikkeld  
en geschikt voor jong tot oud

•  De sport uitvoering  
voor iedereen die meer actie  
uit hun trampoline wil halen

•  De extreme sport uitvoering  
voor de gevorderde springer  
die spectaculaire zijn “jumps”  
wil beoefenen.

Springkussens

Een springkussen kopen? 
Wij bieden diverse springkussens
van ons merk Happy Bounce aan.
Of je nu kiest voor een spring
kussen met een stormbaan,
glijbaan, klimhelling, ballenbak  
en/of basketbalnet, Avyna heeft  
het allemaal.
 
Iedere ouder weet, staat er een 
springkussen op een feestje of  
festival, dan gaan meteen de 
schoenen uit en heb je geen  
kind meer aan ze. Hoe leuk is  
het dan om een springkussen  
in je eigen tuin te plaatsen voor 
uren speelplezier?

Avyna springkussens zijn  
uitsluitend voor privé gebruik.

Doelen

Met de voetbal en hockeydoelen 
van Avyna tover je in een hand
omdraai elke tuin om in een heus 
speelveld. Wij hebben een alumini
um en een gegalvaniseerde lijn. 

Groen Grijs Camouflage


