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BERG Elite 430 Inground grøn
Pro 7.949,- inkl. moms

6.359,- ekskl. moms

Tekniske data
Fjedre: 128 stk

Højde på trampolin: 20 cm

Diameter: 430 cm

Maks personvægt: 120 kg

Elite er til dig som ønsker det aller bedste inden for havetrampoliner eller hvis trampolinen skal bruges på et offentligt
område.

Elite Inground trampolinen er velegnet til brug på legepladser, i institutioner og andre offentlige steder. Den er godkendt i
henhold til EN-1176 paragrafferne (den europæiske standard for legepladsredskaber og -underlag).

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.
På kantpolstringen sidder også et lille net, som sørger for at der ikke triller bolde eller andre ting ind under trampolinen.

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 langt 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 trampolinen er en flot sort coating. Derfor er rammen ekstra
resistent mod rust.

OBS! Diameteren på trampolinen er målt inkl. kantpolstring
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