
Trampolinspecialisten	  er	  en	  av	  Sveriges	  ledende	  aktører	  innen	  salg	  av	  trampoliner.	  Siden	  1993	  har	  
familiebedriften	  designet	  og	  solgt	  trampoliner	  med	  fokus	  på	  kvalitet,	  sikkerhet	  og	  kundeglede.	  
Trampolinspecialisten	  har	  kontor	  og	  showroom	  i	  Täby.	  
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Super Orbit vinner Nordens største test av trampoliner – SPs 
tester viser store forskjeller i sikkerheten. 
 
SP, Sveriges tekniske forskningsinstitutt, har gjennomført Nordens største test av trampoliner. 
13 forskjellige trampoliner på det nordiske markedet har blitt testet. De fleste trampolinene 
hadde mangler i sikkerhet og kvalitet. Testvinneren ble trampolinen Super Orbit.  
 
SP har i løpet av to måneder gjennomført Nordens største test av trampoliner. Testen avdekker store 
forskjeller mellom modellene når det gjelder sikkerhet, kvalitet og sprett.  
 
I trampolinene fra Biltema, Hudora og Exit Twist gikk det hull i trampolinen etter sprett-testen, og 
fjærene i trampolinene fra Lycos ble strukket i den samme testen.  
 
Flere av trampolinene som ble testet, hadde også sikkerhetsproblemer med kantbeskyttelsen. I følge 
SPs test ble både ramme og fjærer blottlagt under kantbeskyttelsen på Jumpking, I-Sport, Lyfco, 
Biltema, Hudora, Exit Twist, Jysk Stoj og Etan. Kantbeskyttelsen skal beskytte kroppen dersom du 
faller mot rammen og fjærene, som er av metall. 
 
Trampolinspecialistens trampoline Super Orbit vant testen takket være høy kvalitet og 
produktsikkerhet. 
– Om våren og sommeren står det mange tusen trampoliner i hager rundt om i hele Norge. Naturligvis 
er alle egenskapene viktige i en trampoline, men sikkerheten er det vi prioriterer høyest, og derfor er vi 
veldig glade og stolte over at vår trampoline, Super Orbit, vant testen. At enkelte trampoliner 
dessverre har alvorlige sikkerhetsproblemer, er meget urovekkende, sier Tomas Eskilsson, 
administrerende direktør for Trampolinspecialisten. 
 
Egenskapene som ble testet, er sprettevne og hvor myk spretten er, kantbeskyttelse og 
beskyttelsesnett, beinfester og rammekonstruksjon samt montering og bruksanvisning. 
– Testene viser at det forsatt er mye som bør gjøres på en del trampoliner, først og fremst med 
kantbeskyttelsen. Generelt har de dyrere trampolinene mer stabil ramme, de er sikrere og har mykere 
sprett enn de billige trampolinene, sier Patrik Spånglund fra SP. 
 
Testen er gjennomført av SP med SPs egne metoder og med støtte i europeiske standarder. 
Oppdragsgiver for testen er Trampolinspecialisten. 
 
Se studsmatta.se eller vedlegg for mer informasjon om testen samt hele resultatet. 
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet knyttet til bruk av trampoliner, kan du lese her. 
 
For kontakt og mer informasjon: 
Tomas Eskilsson, administrerende direktør, Trampolinspecialisten, telefon: +46 (0) 70 729 45 85,  
e-post: tomas@trampolinspecialisten.se 
 
Bilder til fri offentliggjøring: Olof Mattson, telefon: +46 (0) 70 9 58 96 31, e-post: 
olof.mattson@perspective.se 
 


