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De BERG GO 2
De eerste stappen in de
ontwikkeling van je kind!

months

10

30

70 to 100 cm

BERG GO2
Ride & Pedal
De ontwikkeling van je kind begint op een BERG GO². De BERG GO²
is onze strakke en ergonomische skelter voor de jongste kinderen!
Kinderen vanaf 10 maanden leren eerst steppen met de pedalen
ingeklapt. Voor je het weet gaat je kind de hele kamer steppend door.
Klap vervolgens heel gemakkelijk de pedalen uit, zodat je kind de eerste
ervaring op kan doen met skelteren!

RIDE &
PEDAL

Naast dat de BERG GO2 goed is voor de fysieke en cognitieve
ontwikkeling van je kind, is het voor kinderen heerlijk speelgoed. Ze
kunnen door de 4 stille fluisterbanden veilig en stabiel rondrijden. De
BERG GO2 is voor zowel binnen- als buitengebruik geschikt.

Unique foldable
pedal-system!
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LEER STEPPEN
Op een speelse manier je kind leren steppen en fietsen, het kan met
de BERG GO2! Je kind kan eerst op de GO2 gaan zitten met ingeklapte
pedalen. Door met de voetjes op de grond af te zetten komen
kinderen vooruit, voor je het weet hebben ze het steppen onder de
knie.
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LEER TRAPPEN
Het steppen is onder de knie; de volgende stap is het uitklappen van de
trappers. Dit kan gemakkelijk in één beweging worden gedaan.
Je kind kan met uitgeklapte pedalen gaan oefenen met de voetjes op deze
pedalen om zo te leren skelteren. Aan het begin zal dit even wennen zijn
en kan je kind het steppen en trappen afwisselen. Doordat het stuur en de
pedalen los van elkaar te bedienen zijn, blijft je kind altijd in controle over
de BERG GO². Met het steppen en skelteren, zijn de eerste stappen in de
ontwikkeling van je kind gezet!
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ERGONOMISCH DESIGN

De brede voorkant
zorgt voor stabiliteit

Het strakke ergonomische design heeft veel voordelen. Het eerste
voordeel is dat de voeten van je kind niet tegen de pedalen of
achterwielen aan kunnen komen. Zelfs niet als de pedalen uitgeklapt
zijn.
Het BERG GO2 zadel heeft een eigen structuur. Dit zorgt ervoor dat je
kind niet naar beneden glijdt op het zadel. Wanneer je kind groeit, kan
je kind verder naar achter gaan zitten.
Met het strakke design is de BERG GO2 een echte eye-catcher in en om
het huis. De skelter is daarnaast erg licht, waardoor je de BERG GO2
makkelijk optilt, meeneemt en opruimt.
Optimale bewegingsvrijheid,
met zowel in- als uitgeklapte
pedalen

Door de smalle achterkant kunnen de voeten
er makkelijk langs
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ACCESSOIRES
BERG GO² Duwstang

BERG GO² Vlaggetje

BERG GO² Draagband

Wil je jouw kindje op weg helpen en een zetje geven?
Maak je BERG GO² dan helemaal af met speciale duwstang. Hiermee kun je eenvoudig je kleintje vooruit duwen op de BERG GO² tijdens korte wandelingen. Deze
stang bevestig je eenvoudig aan de achterkant van de
BERG GO², maar haal je er natuurlijk ook net zo eenvoudig weer vanaf als het niet meer nodig is. Hiermee
help je je kindje eenvoudig op weg.

Wil je je kindje niet uit het oog verliezen wanneer hij
of zij rond rijdt op de BERG GO²? Maak dan de BERG
GO² helemaal af met een vlaggetje. Je kindje is dan
zichtbaar voor jou en voor anderen. Dat is wel zo veilig!
De vlag kun je eenvoudig bevestigen op de BERG GO².
Hiermee zie je je kleine dreumes nooit meer over het
hoofd.

Is je kind te moe om op de BERG GO² rond te rijden?
Neem de BERG GO2 dan eenvoudig mee op je schouder met de draagband. In een handomdraai bevestig en
verwijder je de draagband aan de BERG GO². Je kunt
daarnaast de band eenvoudig opbergen onder het zadeltje. Wel zo makkelijk!

Voor alle accessoires geldt:
• Eenvoudig te bevestigen
• Past op alle BERG GO² modellen
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EIGENSCHAPPEN

zachte handgreep

award winning en minimalistisch design
verkrijgbaar in trendy kleuren.

vier wielen en een brede voorkant
zorgen voor stabiliteit

ook geschikt voor duwstang,
vlag en draagband
groeit mee met je kind (10-30 mnd)
het zadel is voorzien van een speciale
structuur voor extra grip
draaggreep

smalle achterkant zodat
je makkelijk kunt steppen
steppen en trappen door geïntegreerde
in- en uitklapbare pedalen
trapt soepel voor -en achteruit

stille banden om geruisloos rond te
rijden die bovendien nooit lek raken
duurzaam & lichtgewicht kunststof voor
makkelijk trappen & dragen

ergonomisch design: optimale bewegingsvrijheid,
met zowel in- als uitgeklapte pedalen
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24.50.08.00

BERG GO2 RETRO GREEN
Ride & Pedal
De BERG GO2 is voor kinderen tussen 10-30 maanden. Kinderen kunnen
op de GO2 al heel jong beginnen met leren steppen en skelteren. Dit is
goed voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van je kind.
De BERG GO2 is van alle gemakken voorzien; in- en uitklapbare pedalen,
4 stille banden die niet lek kunnen, een direct drive systeem wat het
rondrijden heel makkelijk maakt, een ergonomisch design en een zadel
waar je kind stevig op zit. Met de BERG GO2 laat je je kind onbezorgd
rondrijden in en om huis!
Het zadel is voorzien van
een speciale structuur
voor extra grip

Draaggreep

Geïntegreerde in- en
uitklapbare pedalen

BERGTOYS.COM

Zachte handgreep

Stille banden om
geruisloos rond te
rijden die bovendien
nooit lek raken

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen

Gewicht product: 3.85 kg
Gewicht plus doos: 5.3 kg
Formaat doos (cm): 39x27x60
EAN-CODE: 8715839076035
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24.50.07.00

BERG GO2 RETRO PINK
Ride & Pedal
De BERG GO2 is voor kinderen van 10-30 maanden. Kinderen kunnen
op de GO2 al heel jong beginnen met leren steppen en skelteren. Dit is
goed voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van je kind.
De BERG GO2 is van alle gemakken voorzien; in- en uitklapbare pedalen,
4 stille fluisterbanden die niet lek kunnen, een direct drive systeem
wat het rondrijden heel makkelijk maakt, een ergonomisch design en
een zadel waar je kind stevig op zit. Met de BERG GO2 laat je je kind
onbezorgd rondrijden in en om huis!
Het zadel is voorzien van
een speciale structuur
voor extra grip

Draaggreep

Geïntegreerde in- en
uitklapbare pedalen
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Zachte handgreep

Stille banden om
geruisloos rond te
rijden die bovendien
nooit lek raken

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen

BERG
GO 2
GewichtDe
product:
3.85 kg
Gewicht
plus doos:
5.3 kg in de
De eerste
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Formaat
doos (cm): van
39x27x60
ontwikkeling
je kind!
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24.50.03.00

BERG GO2 SPARX RED
Ride & Pedal
De BERG GO2 is voor kinderen van 10-30 maanden. Kinderen kunnen
op de GO2 al heel jong beginnen met leren steppen en skelteren. Dit is
goed voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van je kind.
De BERG GO2 is van alle gemakken voorzien; in- en uitklapbare pedalen,
4 stille banden die niet lek kunnen, een direct drive systeem wat het
rondrijden heel makkelijk maakt, een ergonomisch design en een zadel
waar je kind stevig op zit. Met de BERG GO2 laat je je kind onbezorgd
rondrijden in en om huis!
Het zadel is voorzien van
een speciale structuur
voor extra grip

Draaggreep

Geïntegreerde in- en
uitklapbare pedalen
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Zachte handgreep

Stille banden om
geruisloos rond te
rijden die bovendien
nooit lek raken

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen

Gewicht product: 3.85 kg
Gewicht plus doos: 5.3 kg
Formaat doos (cm): 39x27x60
EAN-CODE: 8715839070453
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24.50.04.00

BERG GO2 SPARX YELLOW
Ride & Pedal
De BERG GO2 is voor kinderen van 10-30 maanden. Kinderen kunnen
op de GO2 al heel jong beginnen met leren steppen en skelteren. Dit is
goed voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van je kind.
De BERG GO2 is van alle gemakken voorzien; in- en uitklapbare pedalen,
4 stille fluisterbanden die niet lek kunnen, een direct drive systeem
wat het rondrijden heel makkelijk maakt, een ergonomisch design en
een zadel waar je kind stevig op zit. Met de BERG GO2 laat je je kind
onbezorgd rondrijden in en om huis!
Het zadel is voorzien van
een speciale structuur
voor extra grip

Draaggreep

Geïntegreerde in- en
uitklapbare pedalen
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Zachte handgreep

Stille banden om
geruisloos rond te
rijden die bovendien
nooit lek raken

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen

BERG
GO 2
GewichtDe
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3.85 kg
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plus doos:
5.3 kg in de
De eerste
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BERG GO2 ACCESSOIRES
Ride & Pedal
Accessoire

Art. nr.

Productgewicht

2

BERG Draagband
BERG Duwstang XS

16.00.01.00
16.50.00.00

3

BERG Veiligheidsvlag XS

16.00.00.00

1

1

2

100/105/110 cm
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0.1 kg
0.6 kg

Productgewicht
+ doos
0.15 kg
1.0 kg

Formaat doos
in CM
8 x 8 x13
20 x 8 x 48

0.1 kg

0.3 kg

18 x 5 x 62

3

115 cm

65
47.3

BERG GO2 DATA
Ride & Pedal
De volgende data zijn van toepassing op alle GO2 uitvoeringen.

45

220
16.2

18.8
11-31

11-31
44

* Alle maten in cm
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BERG GO2 DATA
Ride & Pedal
Algemeen
Aanbevolen leeftijd
Min lengte gebruiker
Max lengte gebruiker
Max gewicht gebruiker
Ouderlijk toezicht nodig
Veiligheidskeurmerk
Montagetijd

10 - 30 maanden
70 cm
100 cm
20 kg
Ja
TÜV + CE
±10 min

Fysieke eigenschappen
Lengte
Breedte
Hoogte

65 cm
45 cm
44 cm

Garantie
Frame
Onderdelen
Banden

2 jaar
2 jaar
0 jaar

* Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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Technische eigenschappen
Versnellingen
Band type
Frame materiaal
Voor- en achteruit
Remsysteem
Parkeerrem
Transmissie
Kogellagers
Schommel-as
Verstelbare stoel
Verstelbare stuur
Koppeling aanhanger

Nee
EVA
Kunststof
Ja
Direct Drive
Nee
Direct Drive
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Verpakking
Afmeting
Karton in verpakking
Synthetisch mat. in verpakking
Hardboard in verpakking
Aantal op blok-pallet
Aantal op euro-pallet

39x27x60 cm
1.28 kg
0.05 kg
N.v.t.
35 stuks
26 stuks
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