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BERG Ultim Champion 410 Grå inkl Deluxe XL sikkerhedsnet
Bedst 19.749,- inkl. moms

15.799,- ekskl. moms

Tekniske data

Maks personvægt: 120 kg

Højde på trampolin: 90 cm

Højde inkl net: 310 cm

Fjedre: 104 stk

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

Ultim Champion trampolinen har en størrelse på 410 x 250 cm. Denne størrelse gør den ideel i en mindre have, hvor det er
nemmere at finde plads til en firkantet trampolin end de runde udgaver fra BERG. Trampolinen har BERG’s anerkendte
GoldSpring fjedre hvilket sørger for en god hoppeoplevelse.

Kantpolstringen er 30mm tyk og beskytter godt mod både kant og fjedre.

Kanten af trampolinen er 90cm over jorden. Derfor kan det anbefales med en stige til de mindre børn.

Der medfølger Deluxe XL sikkerhedsnet med trampolinen. som sørger for en større sikkerhed mens der hoppes. Dette er et
kraftigt net, med en åbning som gør at det er nemt at komme ind og ud, samtidig med at man ikke kan falde igennem den.
Stolperne er polstret og bøjet let ud af, så man ikke kan komme til skade ved at ramme dem mens der hoppes. XL
sikkerhedsnettet er 40 cm højere end det almindelige Deluxe net, og giver derfor en større sikkerhed til de helt høje hop.

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

Maks brugervægt på Ultim Champion er 120kg.

DER MEDFØLGER EN BERG STIGE STR. LARGE TIL DENNE MODEL.
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