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UPPOTRAMPOLIINI - VÄLINEUUTUUS VESILIIKUNTAAN
Kokonaan uusi, huipputehokas vesiliikuntaväline sekä yleiskunnon että jalkalihasten voiman kehittämiseen. 
Uppotrampoliini soveltuu urheilijoille, terveysliikkujille ja kuntoutujille. Tasapaino- ja koordinaatioaharjoitteluun löytyy 
tällä välineellä aivan uudet ulottuvuudet. UPPOPOMPPU on vinha tunne. Se on hyppimistä uppotrampoliinilla ja 
kokeilemisen arvoinen elämys!

Uppotrampoliini on kehitetty yhteistyössä kokeneiden vesiliikunnan ammattilaisten kanssa. Kohderyhmänä ovat 

huippu-urhrilijat, kuntoilijat, terveysliikkujat, painon pudottajat, kuntoutujat ja lapset, sekä kaikki jotka haluavat pitää 

hauskaa samalla kun kuntoilevat vedessä. Uppotrampoliini inspiroi heti.

KÄYTTÖTARKOITUS
Vesiliikunnan elävöittäminen ja tehostaminen sekä yksilötreenissä että ryhmäohjauksessa.

-  Kuntoa parantavassa vesiliikunnassa

-  Laihdutuksessa

-  Urheilijoiden peruskuntoharjoittelussa, kuntoutuksessa, korvaavassa harjoittelussa tai vammojen hoidossa

-  Terveyden edistämisessä

-  Fysioterapiassa, sekä aikuisille että lapsille

-  Alaraajojen lihasvoiman kehittämisessä

-  Tasapaino- ja koordinaatioharjoittelussa

-  Uimaopetuksen tukena ja lasten vesileikeissä

TEKNISET TIEDOT
Kehikko:  ruostumatonta terästä V4A, 100x100x27 cm

Jalat:   4 kpl, ruostumatonta terästä V4A ja kumiset imukupit pohjaa vasten (jalat saa otettua pois)

Hyppymatto:  PVC-käsiteltyä verkkoa, 73,5x73,5 cm

Jouset:  28 kpl, ruostumatonta terästä V4A

Kehikon päällys: Korkealaatuinen neopreeni, joka on ommeltu kiinni hyppymattoon, 19 cm leveä ja 5 mm paksu

Kestää:  Kloorivettä

Paino: 	 	 15 kg

Pantentoitu:	 on

Takuu: 	 	 3 vuoden takuu kehikolle ja 2 vuoden takuu neopreenille. Kysy tarkemmat takuu- ja huoltoehdot 

	 	 Vesiliikuntainstituutista.

HINTA
1-4 kpl:	 	  799 eur/kpl + rahti 80 eur + ALV

5-9 kpl: 		  699 eur/kpl + rahti 100 eur + ALV 

10 - 29 kpl:	  669 eur/kpl + rahti 110 eur + ALV 

TILAAMINEN, VALMISTAJA JA MAAHANTUOJA
Tilaukset ja lisätietoja: Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy, 014-449 7921, www.vesiliikunta.com.

Maahantuoja: Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy, joka on terveyttä edistävän ja kuntouttavan vesiliikunnan osaamis- 

ja kehittämiskeskus Suomessa. Vesiliikuntainstituutti on muun muassa tehnyt vesijuoksua suosituksi.

Valmistaja: Saksalainen Eurotramp, joka on erikoistunut monenlaisten trampoliinien valmistukseen. Eurotrampilla on yli 

30 vuoden kokemus korkeatasoisten trampoliinien tekemisestä ja heidän asiakkainaan on muun muassa Olympia-

kisaorganisaatiot. Lisätietoja www.eurotramp.com ja www.underwatertrampoline.com.
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