
Trampolin sammenligning

BERG Trampolin sammenligning

* Ved registrering på bergtoys.com/dk/registration. ** De UV-værdier, der er nævnt, er klassificeret af BERG. Dette er ikke en officiel UV-faktor.
*** Dimensionerne afviger hos Ultim og Grand trampoliner. **** InGround-trampoliner har zinkbelægning uden sort finish.

BERG Champion Fås også som BERG  
Ultim Champion og  

Grand Champion.Ø 270, 330, 380 og 430 cm.  
BERG Favorit Fås også som BERG  

Ultim Favorit og  
Grand Favorit.Ø 200, 270, 330, 380 og 430 cm. 

BERG Elite Fås også som 
BERG Ultim Elite  

og Grand Elite.Ø 330, 380 og 430 cm.

& TWINSPRING

POWERED BY

& TWINSPRING

POWERED BY

Hoppekomfort:     Kvalitet:
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Hoppekomfort:     Kvalitet:
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Hoppekomfort:     Kvalitet:
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Garanti Garanti Garanti

Ramme: 
Beskyttelseskant: 
Springmåtte: 
Fjedre: 

8 år* 
2 år 
2 år 
2 år

Ramme: 
Beskyttelseskant: 
Springmåtte: 
Fjedre: 

13 år* 
2 år 
2 år 
5 år

Ramme: 
Beskyttelseskant: 
Springmåtte: 
Fjedre: 

13 år* 
5 år 
2 år 
5 år

UV-bestandig beskyttelseskant**

UV4

UV-bestandig beskyttelseskant**

UV4UV5UV10

UV-bestandig beskyttelseskant**

Beskyttelseskant*** Beskyttelseskant***Beskyttelseskant***

20 mm 380 mm

10 mm

380 mm

30 mm

400 mm

30 mm

AirFlow springmåtte AirFlow springmåtte Springmåtte

Mindre luftmodstand under spring og derfor 
kan du hoppe endnu højere.

Mindre luftmodstand under spring og derfor 
kan du hoppe endnu højere.

Slidstærkt springmåtte lavet af meget stærkt 
vævet materiale.

TwinSpring Gold fjedre TwinSpring Gold fjedre GoldSpring Solo fjedre

Eftersom disse fjedre er anbragt i en vinkel, 
er de ekstra lange og ekstremt fleksible uden 

formindsket plads at hoppe på.

Eftersom disse fjedre er anbragt i en vinkel, 
er de ekstra lange og ekstremt fleksible uden 

formindsket plads at hoppe på.

På grund af lange og fleksible GoldSpring  
Solo-fjedre hoppe du fremragende på  

Favorit-trampoliner.

Ramme:
Galvaniseret og sort finish****

Ramme:
Galvaniseret og sort finish****

Ramme:
Galvaniseret

Sikkerhedsnet Deluxe Sikkerhedsnet Deluxe Sikkerhedsnet Comfort

• Buet konstruktion giver ekstra  
stabilitet og sikkerhed 

• Sikkerhedsnet af overlegen kvalitet
• Fås også i XL- udgave

• Buet konstruktion giver ekstra  
stabilitet og sikkerhed 

• Sikkerhedsnet af overlegen kvalitet
• Fås også i XL- udgave

• Stilfuldt design 
• Sikkerhedsnettet er af god kvalitet


