
Opvouwinstructies (enkel bij afhaling)  

Het is zeer belangrijk volgende regels strikt op te volgen bij het opvouwen van het 

springkasteel, enkel op deze manier past het springkasteel correct in het transportzeil. De 

waarborg wordt echter niet terugbetaald als wij het springkasteel niet correct aangeleverd 

krijgen.  

Koppel de ventilator af en open alle ritsen zodat het springkasteel sneller leegloopt. Plooi 

vervolgens de muren naar binnen zodat enkel de onderkant van het springkasteel op de 

grond ligt. Wacht nu tot het springkasteel mooi plat is of loop er ZONDER SCHOEISEL op 

zodat alle lucht er uit is.  

Het springkasteel moet in 3 gelijke delen opgevouwd worden, dit is zeer belangrijk omdat dit 

de hoogte van uw opgerolde pakket gaat bepalen. Plooi eerst één derde naar binnen (zie 

rechtse onderstaande tekening). U kunt altijd ZONDER SCHOEISEL op het springkasteel lopen 

zodat de lucht sneller ontsnapt.   

  

Loop vervolgens ZONDER SCHOEISEL een vijftal keer over de opgevouwde kant zodat dit mooi plat is.  

  

  

  



Plooi vervolgens de andere zijde over de reeds opgevouwde zijde zoals hier linksonder en 

loop hier een tiental keer ZONDER SCHOEISEL op en neer zodat alle lucht er uit is.   

Daarna legt u de lange spanband gedeeltelijk onder de achterkant van het springkasteel, zo 

moet u straks het gehele pakket niet optillen om de spanband rond het pakket te binden.  

 

  

Vervolgens dient men het springkasteel op te rollen (zo klein mogelijk) tot een grote rol. Ga 

tussen het rollen door regelmatig op het opgerolde pakket zitten zodat alle lucht er uit gaat.  

 
Bevestig vervolgens de spanriem rondom het opgerolde springkussen en trek stevig aan .  

  



  

Leg het transportzeil naast uw pakket en rol dit vervolgens tot in het midden van het 

transportzeil zoals hieronder.  

  

  

  

  



Bevestig nu de twee kleinste lappen van het transportzeil aan mekaar(foto links onder)  dmv de 

spanbanden en klemgespen. Vervolgens verbind u de twee grotere lappen van het transportzeil dmv 

de spanbanden en klemgespen.  

  

  

  


