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BERG Grand Champion 470 Inground Grøn inkl Deluxe
sikkerhedsnet

Bedst Normalpris 12.149,-
SPAR 1.650,-

Nu 10.499,- inkl. moms
8.399,- ekskl. moms

Tekniske data
Fjedre: 112 stk

Højde på trampolin: 27 cm

Maks personvægt: 120 kg

Den nye BERG Grand Champion er den største trampolin fra BERG. Her har du helt sikkert nok plads til at lave tricks og
akrobatiske øvelser. Den ovale form og en størrelse på 470 x 310 cm, giver dig god plads til udfoldelse. 

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.

Her medfølger Deluxe sikkerhedsnettet fra BERG, som er i højeste kvalitet. Selve nettet er kraftigt og maskerne er tætte. De
buede og ekstra polstrede stolper, gør at man ikke så nemt rammer dem når der hoppes. Hele nettet er flot opspændt
øverst, for at give et stilrent look. Vi anbefaler et sikkerhedsnet hvis man har mindre børn der kræver større sikkerhed når
der hoppes, eller hvis man har kæledyr som man gerne vil holde ude. Hvis trampolinen står tæt på en mur, buskads eller
træer, kan det også være en rigtig god ide med et sikkerhedsnet, for at mindske skader ved leg.

OBS! Målene på trampolinen er målt inkl. kantpolstring
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