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BERG Champion 380 InGround Sort inkl sikkerhedsnet Deluxe +
trampolin cover

BedstNYHED
Normalpris 11.798,-

SPAR 829,-

Nu 10.969,- inkl. moms

8.775,- ekskl. moms

Tekniske data

Fjedre: 112 stk

Højde på trampolin: 20 cm

Maks personvægt: 110 kg

Diameter: 380 cm

Oplev BERG trampolinerne udstillet i Vejle, Herlev & Aarhus.
Vi er Danmarks førende BERG Specialist – Hvad betyder det for dig? 

Bestil din trampolin nu og få et gratis cover med. Gælder så længe lager haves.

Dette er absolut en af de bedste trampoliner på markedet til privatbrug. 

Fordelen ved en nedgravningstrampolin, er at den kun er 20 centimeter over jorden, og derved tager mindre udsyn i haven.
Den grønne beskyttelseskant, får den også til nemmere at falde i sammen med græsset. Du undgår at børn skal gå op og
ned ad en stige, hvilket kan være en fordel til de allermindste.

Champion er udstyret med med de nye TwinSprings fjedre, som giver endnu bedre hoppeegenskaber. 

Trampolinen har hele 112 fjedre, som giver et sikkert og stærkt opspring. 

Fjedre og ramme er på Champion modellen varmegalvaniserede , og er dermed beskyttet godt mod rust. 

Hoppedugen har Airflow teknologi, som lader 50% mere luft komme igennem og giver dermed mindre modstand når der
hoppes, og endnu højere og bedre hop.

Champion har en ekstra tyk beskyttelseskant på hele 3 cm. og en dug i højeste kvalitet.

Du får en meget sikker trampolin, som giver en rigtig god springkraft.

Dimensioner på hul til nedgravning:
- Diameter 340 cm
- Min dybde i midten: 75 cm

Se på videoen, hvordan du nemt samler en inground trampolin
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