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The persons shown in the image are trained athletes who practice trampolining as a sport.
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WAAROM EEN            ELITE?

Van alle trampolines spring je het lekkerste op de BERG Ultim Elite 
FlatGround. Deze trampoline is speciaal ontworpen voor het leren en 
uitvoeren van de stoerste (nieuwe) tricks. De trampoline is 5x3 meter, 
waardoor je enorm veel springruimte hebt! 

De BERG Ultim Elite is slim ontworpen voor lekker lang en 
veilig springen. De combinatie van de TwinSpring veren met het 
AirFlow springdoek zorgt voor minder luchtweerstand, een groter 
springoppervlak en meer springplezier!

In deze productsheet is informatie te vinden over:
• De rechthoekige vorm
• De beschermrand
• Het springdoek
• De veren
• Het frame
• De AeroWall

Garantie
Frame: 13 jaar*
Beschermrand: 5 jaar
Springdoek: 2 jaar
Veren: 5 jaar
* Bij registratie op bergtoys.com/nl/registration
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1. DE RECHTHOEKIGE VORM

Net als de Olympische trampolines heeft deze Ultim Elite een 
rechthoekige vorm. Dit zorgt dat je superfijn kan springen over de hele 
lengte én breedte. Op een rechthoekige trampoline heb je ook meer 
controle over de sprongen die je maakt. 
 
De Ultim Elite FlatGround komt samen met een aantal handige 
hulpmiddelen bij het ingraven: een uitgebreide ruler, een meet- en 
afwerktool en aftekenkalk.

300 cm

500 cm

Perfect Jump Area TwinSpring Gold

* TwinSpring zit standaard op de Elite en Champion trampolines.
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2. DE BESCHERMRAND
De Elite heeft een oerdegelijke en altijd mooi blijvende beschermrand. 
Deze rand is de beste rand op de markt. De rand van een Elite 
is voorzien van een dikke schuimlaag over de hele breedte. Deze 
schuimlaag bestaat uit het waterafstotende ‘’closed cell foam’’. 
Het schuim in de beschermrand wordt omhuld door een dikke, 
weerbestendige buitenlaag van versterkt PVC. De beschermrand is zo 
breed dat het zorgt voor een beschermende overlap van de padding 
over de veren.

Superieure kwaliteit
en veiligheid

UV-resistentie
beschermrandUV10

Stoere graphics op de 
beschermrand.

De gapless beschermrand bestaat 
uit één doorlopend stuk schuim. Dit 
zorgt voor een volledige bescherming 
van de veren en het frame.

De gapless beschermrand  
is gemaakt van het allersterkste en 

-mooiste materiaal op de markt.
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3. AIRFLOW SPRINGDOEK

Fijn trampoline springen, begint met een goed springdoek en soepele 
veren. 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. 

Het AirFlow springdoek is gemaakt van duurzaam en sterk geweven 
polypropyleen. Aan het springdoek zijn speciale veerogen bevestigd 
voor het TwinSpring Gold systeem. De lussen voor deze sterke metalen 
veerogen zijn zeer degelijk bevestigd met 8 rijen stiksel.

De AirFlow product innovatie is exclusief leverbaar op de BERG Champion en BERG Elite lijnen.

NEW
P R O D U C TINNOVATION

50% meer 
luchtdoorlatendheid

zorgt voor beter 
springcomfort

Hoger & soepeler 
springen
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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. TwinSpring veren zijn lange, slanke veren die volledig 
gegalvaniseerd zijn (van binnen en van buiten) met een degelijke 
roestbestendige zinklaag. Het installeren van de veren is met het 
gebruiksvriendelijke systeem erg makkelijk. 

Het springdoek bevat 4 rood gemarkeerde veren-ogen en in het frame 
van de trampoline zijn ook 4 locaties rood gemarkeerd. Span de veren 
op tussen de rode locaties op het frame en de rode veren-ogen. Zo is 
het springdoek altijd goed geïnstalleerd.

GOLDSPRING
SOLO

GOLDSPRING
TALENT

TWINSPRING
GOLD

Perfect Jump Area

Perfect Jump Area

TwinSpring Gold veren

GoldSpring Solo veren

GOLDSPRING
SOLO

GOLDSPRING
TALENT

TWINSPRING
GOLD
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5. FRAME

Het rechthoekige kokerframe van de Ultim Elite FlatGround is zeer sterk 
en van hoge kwaliteit. Hierdoor beweegt de trampoline niet en is de 
trampoline geluidsarm. 
 
Het frame is gemakkelijk te assembleren.



BERGTOYS.COM

BERG ELITE
De allerbeste trampoline

Uitdagend voor 
elke jumper

De unieke AeroWall is ontworpen voor het uitvoeren van 
(extreme) tricks door de échte jumpers. 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 te verwijderen. Onze gepatenteerde ‘drop stich 
technologie’ zorgt ervoor dat het springoppervlak van de 
AeroWall altijd superstrak is

AEROWALL

The persons shown in the image are trained athletes who practice trampolining as a sport.
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DROP STITCH TECHNOLOGY (100 MM)

INTERIOR PVC / SECOND LAYER

EXTERIOR PVC / THIRD LAYER

CORE BASE CLOTH / FIRST LAYER
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Article 
number

EAN - Code Product name Package 1 Package 2 Package 3 Number of 
springs

Entrance height 
in cm

Testweight 
in kg

Max jump-weight 
in kg

Tube diameter 
/ wall thickness 
Toprail in mm

Padding 
thickness in 

mm

Width padding 
in cm

32.41.25.40 8715839066722 BERG Ultim Elite FlatGround 500 Black 32.91.15.90 32.41.15.40 - 128 0 600 120 140x80x2 45 44
32.41.85.40 8715839066753 BERG Ultim Elite FlatGround 500 Black + AeroWall 2x2 Black 32.91.15.90 32.41.15.40 35.81.24.00 128 0 600 120 140x80x2 45 44

BERG            ELITE FLATGROUND

BERG FlatGround Trampoline  
 
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.

De FlatGround trampoline 
heeft een speciale dempende 

band onder de beschermrand. 
Hierdoor klappert de rand niet op 

de jumpmat en kan je lekker stil 
springen

Het rechthoekige kokerframe 
is zeer sterk en van hoge 

kwaliteit. Hierdoor beweegt 
de trampoline niet en is de 

trampoline geluidsarm. 
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