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BERG Champion 430 Grøn inkl Deluxe sikkerhedsnet - Demo
BedstDEMO

Normalpris 8.399,-
SPAR 1.200,-

Nu 7.199,- inkl. moms
5.759,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 97 kg

Fjedre: 128 stk

Maks personvægt: 120 kg

DEMO - Trampolinen skal afhentes i Vejle, og man står selv for afmontering. 
Historik: Trampolinen har stået udstillet siden marts 2020, og er i god stand.

Champion er en prisvindende trampolin fra BERG, der bringer glæde hos både store og små. Denne udgave er 4,3 meter i
diameter hvilket giver en dejlig stor hoppeflade. Derudover er den lavet med grå kantpostring i stedet for den klassiske
grønne.

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.

Denne trampolin har det nyeste design inden for hoppeduge fra BERG. AirFlow hoppedugen lader 50% mere luft komme
igennem hoppedugen når der hoppes, hvilket sikrer mindre modstand samt bedre og højere hop.

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.

Få endnu mere sjov og leg ud af din trampolin med et fodboldmål eller en basketkurv, som begge kan fastgøres på
trampolinen.

OBS! Diameteren på trampolinen er målt inkl. kantpolstring
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