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Artikelnummer Productbeschrijving EAN-code Diameter (A) Hoogte (B) 
37.11.00.13 BERG Elite+ InGround Rood 330 8715839042603 330 cm 27 cm 

37.11.00.14 BERG Elite+ InGround Groen 330 8715839042610 330 cm 27 cm 

37.12.00.13 BERG Elite+ InGround Rood 380 8715839042627 380 cm 27 cm 

37.12.00.14 BERG Elite+ InGround Groen 380 8715839042634 380 cm 27 cm 
37.14.00.13 BERG Elite+ InGround Rood 430 8715839042641 430 cm 27 cm 

37.14.00.14 BERG Elite+ InGround Groen 430 8715839042658 430 cm 27 cm 

37.14.00.17 BERG Elite+ InGround Rood Tattoo 8715839042665 430 cm 27 cm 

37.14.00.18 BERG Elite+ InGround Groen Tattoo 8715839042672 430 cm 27 cm 

 
 
De BERG Elite+ trampolines zijn de hoogste kwaliteit trampolines van BERG. Voor de productie van de 
BERG Elite+ worden alleen de beste, sterkste en veiligste materialen toegepast. Met verschillende opties 
voor de afmeting, kleur van de afdekrand, Regular of InGround, normaal springdoek of Tattoo springdoek 
kan de BERG Elite+ aangepast worden aan ieders persoonlijke voorkeur. De BERG Elite+ kan intensief en op 
hoog niveau gebruikt worden en is daarom ook geschikt voor professioneel gebruik. De trampoline wordt 
geleverd in 4 dozen. 

 

De BERG Elite+ InGround is de ingegraven versie van deze 
trampoline en heeft als groot voordeel dat deze zeer dicht boven de 
grond staat. Op deze manier is de trampoline zowel aan het zicht 
onttrokken als biedt het extra veiligheid doordat je niet van een 
grotere hoogte van de trampoline kunt vallen. Voor extra veilig 
speelplezier heeft BERG Toys ook nog een safety net ontwikkeld dat 
geschikt is voor de BERG Elite+ InGround (zie BERG Safety Net T-
series). 

 

Frame 
De Elite+ heeft een vernieuwde constructie die alle drie de 
frameonderdelen van de trampoline aan elkaar verbind: De 
T-Section. Deze constructie is gemaakt van extra dik staal en T-section 
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wordt versterkt met stevige bouten, zodat de trampoline stevig in elkaar te monteren is. Dit voorkomt lassen 
op cruciale punten en maakt de trampoline zeer roestbestendig. Daarnaast is de trampoline ook volledig 
gegalvaniseerd, waardoor het frame optimaal beschermd is tegen regen, zon en andere weersinvloeden. De 
buizen van de framedelen hebben een diameter van 42 mm en een wanddikte van 2 mm. 

 

Frame net 
De BERG Elite+ InGround wordt geleverd met een speciaal frame net dat opgespannen wordt aan de 
binnenrand van de poten tussen de padding en de grond. Dit net voorkomt dat bijvoorbeeld speelgoed of 
huisdieren onder de trampoline terecht kunnen komen. Wanneer het gras rond de trampoline gemaaid 
moet worden kan het net met speciaal daarvoor bestemde haakjes omhoog vastgezet worden. 

 

Afdekrand 
De afdekrand wordt met de hand geproduceerd door een team van experts waardoor we de ultieme 
kwaliteit bereiken. De afdekrand is gemaakt van een zeer sterk en UV-bestendig materiaal  met een 
mooie glanzende toplaag. De rand is 30 mm dik en maar liefst 40 cm breed en sluit naadloos aan op het 
springdoek. 

 

Goldspring+ 
De Goldspring+ is een vernieuwde veer van BERG die er voor zorgt dat je hoger en veiliger kan 
springen. Deze soepele veer verdeeld de spring-energie geleidelijk, waardoor je minder snel moe wordt. 
De Goldspring+ veer is speciaal ontwikkeld om langer, veiliger en comfortabeler te springen en zo het 
speelplezier van kinderen te vergroten. 
 

 
 

 
Product 

 

Buisdiameter en 
staaldikte frame 

Maximaal 
gebruikersgewicht 

 
Testgewicht Totaalgewicht 

van de 4 dozen 

 
BERG Elite+ InGround 330 Rood / Groen 

 
72 

 
Ø42 mm x  2 mm 

 
100 kg 

 
500 kg 

 
70 kg 

 
BERG Elite+ InGround 380 Rood / Groen 

 
80 

 
Ø42 mm x  2 mm 

 
110 kg 

 
550 kg 

 
80 kg 

 
BERG Elite+ InGround 430 Rood / Groen 

 
96 

 
Ø42 mm x  2 mm 

 
120 kg 

 
600 kg 

 
90 kg 
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