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BERG Champion 330 inkl Deluxe sikkerhedsnet
t
ds
Be

Normalpris 6.869,SPAR 380,-

Nu 6.489,- inkl. moms
5.191,- ekskl. moms

Tekniske data
Fjedre:

96 stk

Vægt:

76,8 kg

Højde inkl net:

260 cm

Diameter:

330 cm

Vægt inkl net:

113,7 kg

Denne trampolin er i udstilling ved vores butik i Aarhus, hvor du er velkommen til at prøve.
Champion er en prisvindende model fra BERG, der bringer glæde hos både store og små. Denne udgave er 3,3 meter i
diameter, hvilket er en fin størrelse, hvis man ikke har så meget plads i haven og ikke vil lave alt for mange akrobatiske
udfoldelser.
BERG Champion giver dig både høj kvalitet og høj sikkerhed. Bl.a. har trampolinen en 3 cm tyk og 38 cm bred
beskyttelseskant i slidstærkt vinyl, som overlapper både dug og ramme med flere centimeter, for ekstra beskyttelse.
Derudover er den sortlakerede ramme varmegalvaniseret, hvilket giver ekstra god beskyttelse mod rust.
Rammens veludførte udformning, gør Champion til en meget robust og støjsvag trampolin. Hoppeegenskaberne er endda
gjort endnu bedre med BERGs patenterede TwinSpring-løsning, hvor fjedrene sidder diagonalt i stedet for lige på rammen.
Goldspring-fjedrene giver rigtig god spændstighed og behagelige spring, til hoppere i alle størrelser.
For ekstra høj sikkerhed medfølger Berg’s sikkerhedsnet Deluxe. Dette sikkerhedsnet er fremstillet specielt til Champion,
med buede stolper og et kraftigt net, som passer perfekt rundt om trampolinen. Nettet har en højde på 1,8 meter med en
overlap som indgang, hvilket gør det sikkert at komme til og fra trampolinen, selvom der hoppes. Sikkerhedsnettet sættes
nemt fast i linie med stolperne, og sidder tæt ned til beskyttelseskanten, så man ikke kan smutte ud under.
OBS! Diameteren på trampolinen er målt inkl. kantpolstring
Se på videoen hvad forskellen er på Favorit, Champion og Elite

