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BERG Grand Champion 350 Grå inkl Deluxe sikkerhedsnet
Bedst Normalpris 11.129,-

SPAR 1.634,-

Nu 9.495,- inkl. moms

7.596,- ekskl. moms

Tekniske data

Fjedre: 80 stk

Højde inkl net: 265 cm

Højde på trampolin: 85 cm

Maks personvægt: 110 kg

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

Dette er den ovale variant af klassikeren Champion, som er en af vores mest populære trampoliner. Du får den samme høje
kvalitet som en Champion model, bare med den ovale form. Denne er ideel hvis du har svært ved at finde plads til den helt
runde model, eller hvis du ønsker bedst mulig plads til at lave tricks og akrobatiske øvelser. Den længere flade og det gode
hoppeareal, giver dig hermed mulighed til at kunne udfolde dig bedre.

Grand Champion er, ligesom Champion modellen, udstyret med de specielle TwinSprings fjedre, som giver et meget jævnt
og behageligt opspring. Den diagonale placering af fjedrene giver en meget bedre hoppeoplevelse. Samtidig er affjedringen
lavet så god, at både store og små får et godt opspring.

Grand Champion bliver leveret med sikkerhedsnet i BERG’s sædvanlige gode kvalitet. Du bliver garanteret sikkerhed og sjov i
mange år.

Du får her fordelene ved en aflang trampolin, som giver flere muligheder for spring og styrken ved en kurvet ramme.

Rammen på trampolinen er lakeret med sort, så den får et flot stilrent look. Selve kantpolstringen er, ligesom på Champion,
slidstærk og tyk.

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.

OBS! Målene på trampolinen er målt inkl. kantpolstring
Mål: 350 x 250 cm
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