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BERG Champion 430 Grå Levels inkl comfort sikkerhedsnet
BedstUDSOLGT

7.709,- inkl. moms
6.167,- ekskl. moms

Tekniske data
Højde på trampolin: 90 cm

Vægt inkl net: 275 kg

Maks personvægt: 120 kg

Diameter: 430 cm

Fjedre: 128 stk

LAGERSTATUS: UDSOLGT - VI AFVENTER NY LEVERINGSDATO FRA LEVERANDØR

BERG Champion 430 Grå Levels har en helt unik hoppedug med print på. Mønstrene, farverne og tallene lægger op til at
udvikle forskellige lege, og sammen med de medfølgende tre terninger, vil trampolinen inspirere til mange timers sjov hvor
kun fantasien sætter grænser.

BERG har i samarbejde med skolelærere udviklet tre forskellige spil, som kan hjælpe børn med at lære og udvikle sig
igennem sjov og leg.

- Balancespil (Jo bedre balance, jo bedre hop)
- Sum hoppespil (Lær tal og matematik på en sjov måde)
- Huskespil (Træn hjernen mens du leger)

Spillene er udførligt beskrevet og kan leges på flere niveauer, så man kan udvikle sig mere og mere. Vejledningen kommer i
et vejrbestandigt materiale, så man kan have det liggende ved trampolinen.

De tre terninger er lavet i vandafvisende skum og der medfølger en opbevaringspose i net, som man nemt kan klipse på
siden af trampolinen. Her kan der både opbevares spillevejledning samt terninger.

Trampolinen har en diameter på 430 cm, som er målt til og fra yderste kant. Her får du den velkendte kantpolstring for
Champion modellen, som er 3cm tyk og 38 cm bred. De 128 TwinSpring Gold fjedrer, sørger for ekstra gode hop og med
airflow dugen får du endnu bedre opspring.

På Champion 430 Grå Levels får du sikkerhedsnet Comfort. 

COVID-19:
Kære kunde. Vi har ekstraordinært
travlt i disse dage. Derfor har vi
ændret vores leveringstid til 2-6
hverdage.
Læs mere om hvad dette betyder for
dig
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