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BERG Grand Champion InGround grøn 2018
Bedst Normalpris 6.599,-

SPAR 600,-

Nu 5.999,- inkl. moms
4.799,- ekskl. moms

Tekniske data
Diameter: 520 x 345 cm

Fjedre: 144 stk

Maks personvægt: 120 kg

Højde på trampolin: 27 cm

Dette er 2018 modellen fra BERG. Den nye 2019 model hedder 520 og kan købes her

OBS - Tilbuddet gælder så længe lager haves!

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 store
hoppeareal, giver dig hermed mulighed til at kunne udfolde sig 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 lige gode opspring.

Kantbeskyttelsen er lavet i slidstærk vinyl og har en tykkelse på hele 3 cm. Den er 38 cm bred og dækker derfor godt over
fjedrene. Rammen er varmegalvaniseret for ekstra god rustbeskyttelse.

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.

Fordelen ved en nedgravet trampolin er at der skabes bedre udsyn i haven og det er nemmere at komme op og ned fra
trampolinen.

OBS! Diameteren på trampolinen er målt inkl. kantpolstring.

Trampoliner er ikke kun for børn. Det er en rigtig god form for motion, og på Grand Champion vil du have masser af plads til
at udfolde dig på.

Se hele vores udvalg af Berg trampoliner her.
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