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TRAMPOLÍNOVÉ ZÁBAVNÉ CENTRUM 
Trampolínová aréna 
 
Po interiérových ihriská, prichádza nový zábavný trend a podnikateľský zámer  interiérové 
trampolínové centrá. Na európskom trhu sa úspech trampolínových centier potvrdil, neprestajne 
priťahuje návštevníkov a preto prinášame túto možnosť aj pre slovenských podnikateľov. Výhodou 
trampolínových centier zábavy je celoročná prevádzka a zábava pre všetky vekové kategórie bez 
obmedzenia. Trampolínové centrá zábavy splnili všetky očakávania hľadačov zábavy. Najväčšou 
výhodou trampolínových zábavných centier je, že sú určené pre všetkých či už máte 4 alebo 99 rokov. 
Interiérové trampolínové arény sú určené pre rodiny, deti, mládež, dospelých či už na firemné zábavy, 
spoločenské akcie alebo fitnes programy, dancing jumping, dodgeball amatérske i profi zápasy. Každý 
si môže zaskákať podľa svojho vkusu či už do vybláznenia, podľa hudby, spolu s priateľmi simultánne, 
súťažiť o najvyšší výskok, skákať s fitnes inštruktorkou alebo zahrať s kamarátmi dodgeball. Variant 
pre verejnosť alebo súkromné akcie je viac než dosť. 
 
Druhy a spôsoby využitia trampolín: 
 

- trampolíny s penou (molitanové penové kocky do kt. sa skáče) 
- basketbalové trampolíny 
- dodgeball trampolíny 
- trampolíny na tancovanie 
- aerobik trampolíny 
- fitness trampolíny 
- akrobatické trampolíny 
- adrenalínové trampolíny s prekážkovou dráhou (molitané prekážky, lanový rebríky ponad 

bazén s mäkkými penami, závesný kruh na preskok, lano na spúšťanie, šplhanie, iné.) 
- trampolíny pre najmenších, pre batoľatá 
- zákazkové rozmery trampolín 
- zákazková výroba farebných prevedení 
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- trampolíny na exteriérové využitie s prestrešením 
- trampolíny podľa zadania skákacích plôch (2-trampolíny až po XXL projekty s bočnou 

odrazovou plochou) 
 

Záleží na majiteľovi aký projekt s interiérovými trampolínami vytvorí či už veľkosťou, kapacitou, 
možnosťami, motívom, originalitou a doplnkovými službami. 
 
Trampolínové centrá zábavy sú vzrušujúcim miestom zábavy pre všetky vekové kategórie a prinášajú 
namiesto sledovania TV a nudného sedenia pohyb, zdravý životný štýl, zábavu a aktívne strávený 
voľný čas s rodinou či priateľmi a to celoročne. 
 

 
 
 
Ako to funguje v trampolínových centrách zábavy? 
Možnosti vstupov a spôsoby využitia interiérových trampolínových zábavných centier. 
 
 

 
 
TRAMPOLÍNOVÉ CETNRÁ - OTVORENÉ PRE VŠETKÝCH 
 
Zábava, party, adrenalín, hra alebo fitnes tréning to všetko spĺňajú trampolínové centrá zábavy. Počas  
bežných dní sa môžu do trampolínového ihriska prísť všetci vyskákať do sýtosti. Bežným 
prevádzkovým poriadkom je, že každý jumper podpíše súhlas o zodpovednosti za seba a ak je jumper 
mladší ako 18 rokov tak jeho zákonný zástupca podpisuje súhlas za dieťa. 
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Prevádzkovateľ si samozrejme svoju prevádzku upravuje vlastným prevádzkovým poriadkom 
(bezpečnostné informácie, kamerový systém) a tiež  sortimentom (bezpečnostné helmy na 
zapožičanie, protišmykové ponožky na zákúpenie a.i.). 
 
V prevádzkach s interiérovými trampolínami je kaviareň, miesto na posedenie spojené 
s občerstvením. Podávajú sa nápoje a jedlo podľa výberu prevádzkovateľa (jednoduché jedlá ako 
pizza, hot-dog, hranolky, bagety, zmrzlina, palacinky či iné dezerty).  
Vstup sa vyberá na osobu podľa veku (dieťa, študent, dospelý), tiež sa ponúkajú skupinové zľavnené 
lístky pre väčšie skupiny, rodinné lístky ak ide o viacčlennú rodinu alebo akciové ponuky či zľavnené 
vstupy v určitých časoch (happy hour vstup), organizujú sa špecialne podujatia a eventy ako súťaž 
tímov v dodgeball, junior jumping, fitness day a podobne. 
V trampolínových zábavných centrách sa tiež organizujú dni skákania podľa príležitostí napr. Mikuláš, 
MDD, koniec školského roku, letná párty, detské tematické ladenie napr. Spievankovo, počas Vianoc 
vianočné vstupy pre rodiny a pod. Alebo sa organizuje skákanie v poobedňajších a večerných 
hodinách pre dospelých ako skákanie v rytme salsy, latino, oldies party pre skupiny dospelých či už 
priateľov, firemný večierok alebo teambildingové akcie (adrenalínové trampolíny, prekážky, šplhanie, 
preskoky cez kruh a pod.). Taktiež si v trampolínových centrách môžu miesto prenajať fitnes tréneri na 
programy trampolínového skákania alebo kamaráti či profesionáli na dodgeball eventy. Možností je 
veľa a záleží iba na prevádzkovateľovi ako tieto príležitosti dokáže využiť. Prostredníctvom rôznych 
tematických a akciových dní majitelia trampolínových centier umožňujú návštevníkom sa v plnej miere 
zabaviť a vychutnať si voľný čas originálnym spôsobom. 
 
ZÁBAVA PRE SKUPINY – REZERVÁCIA TRAMPOLÍNOVÉHO CENTRA 
 
Zábavné trampolínové centrá sú vyhľadávané kvôli nenapodobiteľnej zábave a atmosfére, ktorú 
nemožno nájsť niekde inde. Úspech a hlavne silný zážitok z trampolín dokazuje, že nejeden zákazník 
si svoj zážitok delí s priateľmi cez facebook zverejňovaním fotiek a videí. Vďaka tejto popularite 
narastá záujem o trampolínové centrá, ktoré zatiaľ na slovenskom trhu chýbajú. Interiérové 
trampolínové centrum je ideálnym miestom pre školy, škôlky, skupiny mládeže, kluby, letné tábory, 
športové tímy a iné. Podľa typu zariadenia je možnosť priestory prenajať celej skupine alebo vymedziť 
trampolínové priestory pre rezerváciu danej skupiny. Taktiež si možno vopred dohodnúť občerstvenie, 
nápoje i jedlo. Priestory možno rezervovať na voľné skákanie, na súťaženie, interaktívne hry, fitnes 
skákanie alebo zábavné skákanie v rytme hudby.  
Rezervácie trampolínového centra sú tiež určené všetkým od 18 rokov, skupinám priateľov, firemné 
športové dni, firemný teambuilding alebo iné eventy pre dospelých. S rezerváciou možno naplánovať 
občerstvenie, hudbu, tematické ladenie alebo účel skákania či už voľné skákanie, skákanie 
s inštruktorom (akrobatické, tanečné, fitnes) alebo loptové či iné súťaže. 
 
 
DETSKÉ TRAMPOLÍNOVÉ PÁRTY 
 
Rodičia neprestajne hľadajú novú zábavu, aktivitu a pohyb pre deti a trampolínové centrá ju prinášajú. 
Deti sa nielen hrajú v bezpečnom prostredí ale sú zároveň v pohybe namiesto pasívneho posedávania 
pri TV, tablete, či video hrách. V trampolínovom centre deti tráva čas aktívne s rovesníkmi 
a v príjemnom prostredí. Trampolínové interiérové ihriská sú ako stvorené na organizovanie detských 
osláv a party. Prevádzka sa postará o plné zabezpečenie atmosféry cez výzdobu, hudbu, 
občerstvenie až po finálne upratanie priestorov. Vo veľa prevádzkach je samozrejmosťou aj 
zabezpečenie doplnkových služieb ako modelácia farebných balónov, kúzelník, detské zábavné 
predstavenie či vystúpenie klauna.   
 
FITNES SKÁKANIE NA TRAMPOLÍNACH 
 
Ďalšie využitie trampolínového centra je fitnes program. Priestory alebo vyhradený počet trampolín sa 
môže rovnako využívať na predcvičovanie fines skákania - jumping pre skupiny záujemcov. Je to 
zábavný a jednoduchý spôsob ako zostať fit a spáliť prebytočné tuky preto má veľa záujemcov 
a fanúšikov. Fitnes skákanie je nielen zábavou ale úžasný spôsob ako sa zbaviť stresu po náročnom 
dni alebo ako sa nabiť pozitívnou energiou na ďalšie dni. Fitnes skákanie v trampolínovom centre 
zlepšuje rovnováhu a koordináciu, skladá sa rôznych cvičení a zahŕňa kroky, ktoré možno vykonávať 
len trampolíne. Cvičebné fitnes skákanie sa dá zostavou pripraviť pre deti i dospelých, začiatočníkov 
i pokročilých. Trampolínové centrum môže byť rovnako využité na profesionálne fitnes workout-y. 
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DODGEBALL TRAMPOLÍNY 
 
Trampolínové centrum dajú skvele využiť na športové hry ako sú dodgeball. Fanúšikovia dodgeball – 
vybíjanej si môžu zostaviť vlastné tímy a hrať rekreačne alebo organizovať súťažné turnaje. Veľkým 
rozdielom a najväčšou zábavou však je hrať dodgeball na trampolínach, ktoré umožňujú úplne iné 
pohyby a taktiky ako bežná hra bez trampolín. 
Dodgeball na trampolínach je tiež výborným námetom na teambuilding, športové firemné dni alebo pre 
aktívne trávenie voľného času mládeže.  
 
 
FIREMNÉ AKCIE, EVENTY A TEAMBUILDINGY 
 
Pre firemných zákazníkov sú trampolínové centrá zábavy skvelým spôsobom ako zabaviť svojich 
zamestnancov, motivovať a budovať tím. Zábava a skákanie na trampolínach či už pri športovej hre, 
aerobné, podľa rytmu hudby, voľné skákanie, akrobatické skákanie, súťažné skákanie alebo 
akékoľvek iné má pozitívny vplyv a uvoľňuje endorfíny (hormóny šťastia) preto si všetci zúčastnení 
určite užijú skvelú zábavu, na ktorú budú ešte dlho spomínať. 
 
 
VÝROBA 
 
Trampolíny značky MICH® trampolíny prešli počas 10 rokov vývojom a vylepšovaniami, ktorých 
výsledkom je kvalita, bezpečnosť a dlhá životnosť. Výrobný proces využíva najnovšie poznatky, 
moderné technológie a spoľahlivé materiály. Výsledkom sú absolútne profesionálne trampolíny 
s levelom bezpečnosti na svetovej úrovni ako napr.: 
 

 

 
 
1. Spojovacie háčiky sú vyrobené zo špeciálnej pozinkovanej ocele, s priemerom 5 mm, nosnosť 
každej je 230 kg. Poistené sú zadnými spojmi pre väčšiu bezpečnosť. 
 
2. Hrany a spoje konštrukcie sú zvárané zo 6 mm ocele, čím sa znižuje trenie medzi pružinovými 
háčikmi a oceľou, zvyšuje sa bezpečnosť a životnosť trampolín. 
 
3. Okraj skákacieho povrchu má bezpečnostné riešenie spojov, ktoré zamedzuje užívateľom aby sa 
ich ruky a nohy dostali do spojovacích častí medzi pružiny a rám konštrukcie. 
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KVALITA A SPRACOVANIE 
 

 
 
1. Špecifikácia oceľovej konštrukcie: 4 cm x 
8cm, 8 x8 cm, hrúbka 2.5 mm, s ošetrením 
proti hrdzaveniu, s povrchom spracovaným pri 
vysokej teplote 195 ºC s ekologickým náterom 
Akzo Nobel. 
 

 
 
2. Skákacia plocha – PP materiál s UV 
odolnosťou testovanou 800 hodín môže byť 
neprestajne vyťažená 15 000 hodín a pritom 
byť vystavená slnečnému žiareniu. Nosnosť 
280 kg / 1m2.  

 

 
 
3. Špeciálne oceľové pružiny Manganese 
65MN od popredného japonského výrobu 
KOSHUHA, 190 mm dĺžka, 28 mm priemer 
oka, 3.5 mm priemer drôtu. Tlak každej pružiny 
je oveľa jednotnejší a 2 ½  krát lepšie 
prispôsobiteľnejší, čím sa zvyšije jej pružnosť 
i životnosť. 

 
 
4. Mantinely sú mäkké, z ekologického EPE 
materiálu, s ochranným povrchom z 0.45 mm 
PVC eko, s nátrhovou pevnosťou 120 N / 1m2 

horizontálne aj vertikálne. EPE matriál – 
mekká výplňová pena s pružnosťou cez 
3.4kg/c㎡ bez deformácie po 2,000,000 
nárazoch. Výplňová pena je rezaná vertikálne 
aby zabezpečila najvyššiu bezpečnosť. 
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5. 278D 3x3 nite na šitie spojov s vysokou 
pevnosťou od výrobcu HOSHIKABUTO 
Nemecko a HOSHIKABUTO Japonsko majú 
pevnosť - silu 180N / 1m. 
 

 
 
6. Dvojvrstvová skákacia plocha zaisťuje 
najvyššiu bezpečnosť pre užívateľov.  

 

 
 
7. Výmena dielov je jednoduchá a rýchla od 
skákacej plochy, háčikov, siete, zipsov atď. 
 

 
 
8. Na externé využitie s možnosťou rýchlo 
a ľahko aplikovateľnou sieťovou clonou na 
vytvorenie slnečníku – ochrany pred slnkom. 
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9. Stabilizačné platničky v spodnej podstave 
zabezpečujú a vyrovnávajú stabilitu 
a zamedzujú vŕzgavým zvukom pri používaní.  
 

 
 
10. Oceľový schodovú vstup, je zabezpečený 
protišmykovými drážkami podľa EU noriem pre 
bezpečnosť užívateľov. Oceľ je rovnako 
bezpečnostne spracovaná a ekologicky 
ošetrená ako celá konštrukcia trampolíny. 

 
 
 
 
CERTIFIKÁTY 
 
Trampolíny sú certifikované a sú v súlade s Európskymi normami bezpečnosti. Trampolíny sú 
dodávané vrátane certifikácie. 
 

 


