


Tramplen (Sıçrama Tahtaları) 

Sıçrama tahtaları, profesyonel sporculara dünyadaki 

en iyi sıçrama tahtalarını sağlamak için en son 

teknoloji kullanılarak üretilmektedir. FINA'nın resmi 

tedarikçisi olarak tanınan Durafleks sıçrama tahtaları 

dünya çapında en yüksek rekabet seviyesinde 

kullanılıyor ve her seviyede sporcuların çalışmalarına 

yardımcı olmaktadır.  



 

 

Modeller: 
 

Maxiflex Model B 
 
16 'Maxiflex model B (aynı zamanda Maxi-
B olarak da bilinir), dünyadaki tüm büyük 
yarışma dalış etkinliklerinde kullanılan 
sıçrama tahtasıdır. Tramplen (Sıçrama tahtası) tesisine sahip üniversiteler, 
birçok lise ve spor kompleksleri gibi, Maxi-B sıçrama tahtasına sahiptir. Maxi-
B'nin ağırlığı daha hafif ve sıçrama sırasında hızlı hareket kabiliyetine sahiptir.  
  
Uyarı: Bu panonun kurulacağı havuz, FINA, USA Diving ve / veya NCAA 
boyutlu gerekliliklerine uygun atlama havuzu boyutlarına sahip olmalıdır.   
  
16 'Maxi-B, temel olarak son teknoloji sistemleri kullanılarak, dayanımı için ısıl 
işleme tabi tutulmuş, 6070-T6 alüminyum alaşımından yivli bir ekstrüzyondur.  
 
Çift konik, tüm panelin esnemeye yaylanmasına izin vererek, 16 'Duraflex'ten 
daha fazla kaldırma ve daha yüksek performans sağlar.  
  
Sıçrama tahtası; havuz renginde ısıl işlem uygulanmış epoksi reçine ile 
kaplanmıştır. Üst yüzey, kaymaya dirençli bir yüzey elde etmek için epoksi 
katlar arasında bir çakmaktaşı silika ve alüminyum laminat ile tamamlanmıştır. 
Sıçrama tahtası, kaide ayağına 2 taşıma cıvatası, parça no. SF122 5/8 ”x 3 
1/2” ile cıvatalanmıştır. Levhanın alt nervürleri, metal dayanağımızla direk 
temasa karşı epoksi yapıştırıcı ile panele tutturulmuş kauçuk kanallar ile 
korunmaktadır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maxiflex 16” Duraflex 
 
16 'Duraflex, halka açık havuzlar ve FINA 
standartlarına uygun gereksinimlerine ihtiyacına uyan 
ve diğer havuzlar gibi ticari havuzlarda eğlence 
amaçlı dalışlar için kullanılır.  
  

16 'Duraflex, temel olarak son teknoloji sistemleri kullanılarak, dayanımı için 
ısıl işleme tabi tutulmuş, 6070-T6 alüminyum alaşımından yivli bir 
ekstrüzyondur.  
 
Sıçrama tahtası; havuz renginde ısıl işlem uygulanmış epoksi reçine ile 
kaplanmıştır. Üst yüzey, kaymaya dirençli bir yüzey elde etmek için epoksi 
katlar arasında bir çakmaktaşı silika ve alüminyum laminat ile tamamlanmıştır. 
Sıçrama tahtası, kaide ayağına 2 taşıma cıvatası, 
parça no. 2 SFW2 5/8 ”x 3 1/2” ile cıvatalanmıştır. 
Levhanın alt nervürleri, metal dayanağımızla direk 
temasa karşı epoksi yapıştırıcı ile panele 
tutturulmuş kauçuk kanallar ile korunmaktadır. 
 

Model 14 ′ Duraflex 
 
14 'Duraflex sıçrama tahtası, FINA standartlarına 
uygun gereksinimlerine ihtiyacına uyan ve diğer havuzlar gibi ticari havuzlarda 
eğlence amaçlı dalışlar için kullanılır.  
  
Bu dalış tahtası modeli, Model 16 'Duraflex ile aynı uzunluk dışında her 
şekilde aynıdır. Temel olarak son teknoloji sistemleri kullanılarak, dayanımı 
için ısıl işleme tabi tutulmuş, 6070-T6 alüminyum alaşımından yivli bir 
ekstrüzyondur.  
  
Sıçrama tahtası; havuz renginde ısıl işlem uygulanmış epoksi reçine ile 
kaplanmıştır. Üst yüzey, kaymaya dirençli bir yüzey elde etmek için epoksi 
katlar arasında bir çakmaktaşı silika ve alüminyum laminat ile tamamlanmıştır. 
Sıçrama tahtası, kaide ayağına 2 taşıma cıvatası, parça no. 2 SFW2 5/8 ”x 3 
1/2” ile cıvatalanmıştır. Levhanın alt nervürleri, metal dayanağımızla direk 
temasa karşı epoksi yapıştırıcı ile panele tutturulmuş kauçuk kanallar ile 
korunmaktadır. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 






