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Een uitdaging voor
iedere springer
BERGTOYS.COM

WAAROM EEN
BERG
ELITE

ELITE?

De allerbeste trampoline
Van alle trampolines, kun je de beste sprongen maken op de BERG Ultim Elite.
Deze trampoline is speciaal ontworpen om de coolste en nieuwste tricks te
leren en uit te voeren. De trampoline is 5x3 meter, wat betekent dat je enorm
veel springruimte hebt. Net als de Olympische trampolines is deze Ultim Elite
rechthoekig van vorm. Dit betekent dat je superfijne sprongen over de hele
lengte en breedte van de trampoline kunt maken. Een rechthoekige trampoline
geeft je meer controle over de sprongen die je maakt.
Het AirFlow springdoek en de TwinSpring veren zorgen ervoor dat je extra hoge
en soepele sprongen kunt maken. De Ultim Elite is met zorg ontworpen, wat heeft
geresulteerd in een zeer veiige trampoline.
In deze productsheet is informatie te vinden over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De rechthoekige vorm
De beschermrand
Het springdoek
De veren
Het frame
Safety Net DLX XL
AeroWall BLK&GRY
GARANTIE
Frame: 13 jaar*

Beschermrand: 5 jaar

Springdoek: 2 jaar

Veren: 5 jaar

* Bij registratie op bergtoys.com/nl/registration
In deze productsheet: model-, maat- en kleurwijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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1.
DE RECHTHOEKIGE
VORM
BERG
ELITE
Op een rechthoekige trampoline kun je over de hele lengte springen.
De sprongen die je maakt op een rechthoekige trampoline worden
meer gecontroleerd. Dat is de reden waarom rechthoekige trampolines
worden gebruikt door toppresteerders op de Olympische Spelen.
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Weerbestendige buitenlaag
van versterkt PVC.
Verkrijgbaar in
verschillende kleuren.

2. PVC BESCHERMRAND
De gapless beschermrand is
gemaakt van het sterkste en
meest aantrekkelijke materiaal
op de markt.

Waterafstotende
‘‘closed cell foam’’.
Grote beschermende
overlap van de padding
over de veren.

440

45 m

mm

m

UV4 UV5
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UV10

De Elite padding valt strak om de trampoline
heen. Dit helpt bij het voorkomen van kreukels en
oneffenheden, waardoor de Elite beschermrand
strakker is dan de Champion variant.

De beschermrand heeft een extra randje aan
de binnenkant. Dit randje voorkomt openingen
tussen de padding en het springdoek.

Hoge kwaliteit PVC. De Elite
padding heeft een extreem
lange levensduur en blijft 2-3
keer zo lang mooi dan een
Champion padding.

Glanzende coating.
De beschermrand ziet er luxe uit door
een glanzende coating. Deze coating
heeft ook een functie: het glanzende
oppervlak bevat UV-blokkers die het licht
reflecteren in plaats van absorberen.
De rand is dan ook beter bestand tegen
ontkleuring en slijtage.

Polyester net. De hechting van het
PVC-materiaal op het polyester gaas
is tot 50% beter dan bij een Champion
padding. Hierdoor is het materiaal ook
minder gevoelig voor delaminatie.
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3. AIRFLOW SPRINGDOEK
Hogere sprongen betekenen meer plezier. Om de springervaring nog
beter te maken hebben we een springdoek met de AirFlow techniek
ontwikkeld. Dit springdoek is 50% meer luchtdoorlatend t.o.v. een
standaard springdoek. Dit zorgt voor minder (lucht)weerstand op de
jumpmat tijdens het springen, waardoor je hoger springt.
50% meer
luchtdoorlatendheid voor
beter springcomfort.
De springmat van de Ultim Elite
heeft een grote overlap over de
veren, met een speciale band erop
genaaid tegen het opkrullen.

De blauw gemarkeerde rand
geeft een opvallend contrast
tussen de springmat en
de beschermrand.

POWERED BY

& TWINSPRING
De AirFlow product innovatie is exclusief leverbaar op de BERG Champion en BERG Elite lijnen.
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Hoger en flexibeler
springen.

De trampoline heeft een speciale dempende
band onder de beschermrand.
Dit zorgt dat de beschermrand niet tegen het
springdoek klappert en het maakt het mogelijk
om superstille sprongen te maken.

Speciale bandhouders om
de band strak te houden.
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4. TWINSPRING GOLD
De “perfect jump area” is dat gedeelte van de jumpmat waar je
optimaal springt. Spring je buiten dit gebied ervaar je al snel dat
je als het ware naar binnen wordt geduwd. Bij trampolines met
TwinSpring veren staan de veren in een V opgesteld. Hierdoor wordt
de perfect jump area aanzienlijk groter dan bij een trampoline met een
conventionele veer.
Een ander voordeel van de TwinSpring is dat door de schuine opstelling,
de veren langer zijn zonder dat dit ten koste gaat van de grootte
van het spingdoek. Dit resulteert in een veiligere trampoline die het
speelplezier optimaliseert!

TwinSpring Gold
(Elite + Champion)

Perfect Jump Area.

Roestbestendig.

Lang en heel soepel.

De extra brede veeroog met gekruiste
banden is bijzonder goed bestand
tegen draaien en heeft daarom een
lange levensduur.

Gebruiksvriendelijk
installatiesysteem.
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5.
FRAME
BERG

ELITE

Het rechthoekige frame (140 mm x 80 mm) is zeer sterk en van hoge
kwaliteit. Dit zorgt voor een stevige en geluidloze trampoline.
Het gepatenteerde frame is eenvoudig te monteren en te installeren.

Het frame zorgt dat er geen
zand in het gat kan glijden.

Extra roestbestendig.
Zeer sterk frame.
Extra mooi door de
zwarte poedercoat.

De framesegmenten worden bij elke
overgang door vier bouten met elkaar
verbonden om een solide en geruisloze
constructie te garanderen.
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6.
SAFETY NET DLX
XL
BERG
ELITE
Het Safety Net DLX XL is extra
hoog (220 cm). Hierdoor is het net
extra veilig. Het betreden van de
trampoline is vanwege de hoge
opening gemakkelijker.

De unieke, rechthoekige gevormde hoepel
aan de bovenkant van het Safety Net
houdt het net mooi en strak.
Zeer veilige, zelf-sluitende
ingang met herkenbare
use cue.

De top caps van deze trampoline
verbinden de hoepel met de palen.
De caps hebben een gemakkelijk
kliksysteem en zijn daardoor
eenvoudig te bevestigen.

Extra veilig door het dikke schuim
rondom de Safety Net palen.
De stevige gebogen palen
zorgen voor extra ruimte tussen
Safety Net en paal en daardoor
voor extra veiligheid.
De paal-sleeve heeft een lange split
die dichtgemaakt kan worden met
een strook klittenband.
De Safety Net paal is met een extra
lange las aan de klem bevestigd.
Hierdoor is deze extra sterk.

Doordat het net aan de buitenrand van
de padding bevestigd is ontstaat er een
groter springoppervlak.

De palen zijn uitgerust met stevige,
speciale klemmen die eenvoudig te
monteren zijn op zowel de Regular als de
FlatGround trampolines.

Hoogwaardig vormstabiel
netmateriaal dat zacht aanvoelt.

BERGTOYS.COM

7. AEROWALL BLK&GRY
De unieke AeroWall BLK&GRY is ontworpen voor het uitvoeren
van (extreme) tricks door de échte jumpers. Het materiaal
dat wordt gebruikt heeft de unieke drop stitch technologie
waardoor de muur verrassend stevig is.
De wall wordt opgepompt en wordt daarna bevestigd aan
een super stevig en solide frame. Hierdoor is de wall zeer
stevig en geschikt om tegenaan te springen. De wall is
eenvoudig te plaatsen en weer weg te halen.
Wanneer het frame ook wordt verwijderd, kunnen de
openingen voor het frame worden afgesloten met
speciaal ontworpen schuimdoppen.
The persons shown in the image are trained athletes who practice trampolining as a sport.

2 m wide

BERG Airpump.

Schuimdoppen voor wanneer
de AeroWall BLK&GRY niet in
gebruik is.

Drop stitch technology.

De AeroWall BLK&GRY is alleen mogelijk in combinatie met de FlatGround.
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2 m high

AeroWall BLK&GRY kan
binnen enkele minuten
worden opgeblazen!
Sterk en gemakkelijk
te verwijderen frame.
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De allerbeste trampoline

BERG Regular + Safety Net
Wanneer je liever geen gat graaft in je tuin, is een hoge
trampoline een goede keuze. Een hoge trampoline is
eenvoudig te installeren en te verplaatsen. Een hoge
trampoline is daarnaast goed zichtbaar in je tuin.

BERG FlatGround + Safety Net
Een FlatGround trampoline wordt naadloos geïntegreerd in
je tuin. De beschermrand van de trampoline ligt namelijk
op gelijke hoogte met de tuin zelf. Dit zorgt voor een hele
gemakkelijke instap. Het Safety Net zorgt ervoor dat elke
gebruiker veilig kan springen.

BERG FlatGround
Een FlatGround trampoline wordt naadloos geïntegreerd in
je tuin. De beschermrand van de trampoline ligt namelijk
op gelijke hoogte met de tuin zelf. Dit maakt de trampoline
onopvallend en zeer gemakkelijk te betreden.
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De allerbeste trampoline

Artikel
nummer

EAN - Code

Product naam

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Afmeting
in cm

Aantal
veren

Instaphoogte
in cm

Testgewicht
in kg

Max
gebruikersgewicht in kg

Totale hoogte
trampoline
in cm

Safety Net
hoogte in cm

32.45.95.30

8715839071559

BERG Ultim Elite Regular 500 Grey + Safety Net DLX XL

32.49.15.90

32.49.15.30

32.45.15.90

35.72.55.10

500x300

128

95

600

120

315

220

32.45.95.40

8715839071542

BERG Ultim Elite Regular 500 Black + Safety Net DLX XL

32.49.15.90

32.49.15.40

32.45.15.90

35.72.55.10

500x300

128

95

600

120

315

220

32.41.95.30

8715839071535

BERG Ultim Elite FlatGround 500 Grey + Safety Net DLX XL

32.49.15.90

32.49.15.30

35.72.55.10

-

500x300

128

0

600

120

220

220

32.41.95.40

8715839071528

BERG Ultim Elite FlatGround 500 Black + Safety Net DLX XL

32.49.15.90

32.49.15.40

35.72.55.10

-

500x300

128

0

600

120

220

220

32.41.25.31

8715839071511

BERG Ultim Elite FlatGround 500 Grey

32.49.15.90

32.49.15.30

-

-

500x300

128

0

600

120

0

-

32.41.25.41

8715839071504

BERG Ultim Elite FlatGround 500 Black

32.49.15.90

32.49.15.40

-

-

500x300

128

0

600

120

0

-

32.41.45.32

8715839072518

BERG Ultim Elite FlatGround 500 Grey + AeroWall 2x2 BLK&GRY

32.49.15.90

32.49.15.30

35.81.24.30

-

500x300

128

0

600

120

0

-

32.41.45.42

8715839072525

BERG Ultim Elite FlatGround 500 Black + AeroWall 2x2 BLK&GRY

32.49.15.90

32.49.15.40

35.81.24.30

-

500x300

128

0

600

120

0

-
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BERG

ELITE ACCESSOIRES

De allerbeste trampoline

Accessoire
1

BERG Ladder Platform

Art. nr.

Productgewicht

Productgewicht + doos

Formaat doos in cm

35.90.03.00

2.8 kg

3.9 kg

56x14x54

1
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BERG

ELITE ACCESSOIRES

De allerbeste trampoline

Accessoire
1

BERG Ultim Afdekhoes Extra 500 Black

Art. nr.

Productgewicht

Productgewicht + doos

Formaat doos in cm

35.98.54.00

9.6 kg

10.5 kg

57x21x38

 envoudige montage voor een
E
extra stevige bevestiging.
1

Hoge kwaliteit
weerbestendig
PVC zeildoek.
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Speciale afwateringsgaten in
de afdekhoes zorgen dat het
springdoek niet doorzakt bij
forse regenval.
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ELITE ACCESSOIRES

De allerbeste trampoline

Accessoire
1

BERG Ankerset

1

Art. nr.

Productgewicht

Productgewicht + doos

Formaat doos in cm

35.99.10.00

1.4 kg

1.5 kg

30x10x10

Zet je trampoline extra stevig
vast met deze ankerset voor
nog meer veiligheid.
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