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BERG FlatGround Elite 330 Grå
Pro Normalpris 11.129,-

SPAR 1.290,-

Nu 9.839,- inkl. moms

7.871,- ekskl. moms

Tekniske data

Fjedre: 96 stk

Diameter: 330 cm

Maks personvægt: 100 kg

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

Hvis du vil have en trampolin som blender bedst muligt ind i din have, så er det BERG FlatGround du skal vælge. Denne
trampolin kan blive integreret i din have. på en måde, så den passer perfekt ind i landskabet i haven. Med en
nedgravningstrampolin får du det bedste udsyn i haven, og den er også nemt at komme på for mindre børn.

Trampolinen er designet med den unikke BERG Airflow hoppedug, som lader 50% mere luft komme igennem, for et bedre
opspring. De specielle støj-reducerende stropper under kantpolstringen, lader luften under trampolinen komme ud. Derfor
vil du føle meget lidt modstand når du hopper og kantpolstringen vil ikke rasle mod hoppedugen.

Den specielt patenterede ramme gør BERG FlatGround Elite nem at samle og sætte op. Rammen er meget stærk i den
rektangulære konstruktion, og sørger for en lang levetid. Derudover er man også sikker på at den ikke rykker sig og forbliver
lydløs.

Elite kantplstringen er den kraftigste fra BERG. Den 3 cm tykke polstring er dækket af kraftigt PVC, som også har en UV
beskyttende coating, der modvirker skader fra solen. Polstringen er 43 cm bred og dækker derfor kant og fjedre helt
suverænt.

FlatGround findes både med grøn og grå kantpolstring, og i modellerne Elite og Champion.

Trampolinen har 96 fjedre og en maks brugervægt på 100kg

OBS! Diameteren på trampolinen er målt inkl. kantpolstring

0 Menu 

Søg træningsudstyr Søg

https://www.abilicaonline.dk/billeder/trampoliner-til-nedgravning-berg-flatground-elite-330-graa_stor-11290.jpg
https://www.abilicaonline.dk/salg/trampoliner-til-nedgravning/berg-flatground-elite-330-graa/print/true/%22



	BERG FlatGround Elite 330 Grå

