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BERG Elite 430 InGround Grå Levels
ProUDSOLGT

8.099,- inkl. moms
6.479,- ekskl. moms

Tekniske data
Fjedre: 128 stk

Diameter: 430 cm

Højde på trampolin: 20 cm

Maks personvægt: 120 kg

BERG Elite 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.

Elite er til dig som ønsker det aller bedste inden for havetrampoliner.

Du får en ekstra kraftig beskyttelseskant og dug, som kan holde til mere og længere tids brug. Kantpolstringen er hele 40 cm
bred, så den har et godt overlap over fjedre og dug og er hele 3 cm tyk. Den er ekstrem slidstærk og ekstra polstret, med et
UV beskyttelseslag, som modvirker solskader. Denne kantpolstring har en 2-3 x længere levetid end kantpolstringen på
Champion trampolinerne, pga den specielle coating.

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.

Med BERG’s Elite trampolin får du varmegalvaniserede fjedre, som holder rusten væk. De unikke Twinsprings, som er
længere og sidder i en v-form, giver ovenikøbet et fantastisk opspring, til dig som gerne vil udvikle teknik og akrobatik.

Selve rammen på Elite trampolinen har en meget lang levetid grundet den store diameter på 42 mm og en tykkelse på 2
mm. Oveni har rammen et solidt zink-lag, og benene på trampolienen er en flot sort coating. Derfor er rammen esktra
resistent mod rust.

Sikkerhedsnettet er designet til at sidde helt stramt med ekstra buede stolper, så de ikke rammes når der hoppes. For
ekstra sikkerhed er stolperne dækket af skumplast, som igen er dækket af sorte hylstre. Deluxe sikkerhedsnettet er både
pænt at se på, men er også meget holdbart og sikkert.

Trampolinen har en diameter på 430 cm, som er målt til og fra yderste kant. 
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