
 
BERG Toys wijzigingen Trampolines 
 
Jumping Styles  De trampoline die perfect past bij de stijl van uw tuin. 
 
Zowel interieur als exterieur speelt tegenwoordig een steeds belangrijkere rol. Uw tuin is een 
verlengstuk van uw levensstijl. En een tuin is natuurlijk ideaal voor de kids om in te spelen. Een 
trampoline is dan echt geweldig. Maar soms ook een groot gevaarte dat nu niet direct past bij de 
stijl van uw tuin. Daarom ontwikkelde BERG Toys een unieke serie designtrampolines die perfect 
past bij de stijl van uw tuin: De BERG Jumping Styles.  
 
Veilig en visueel aantrekkelijk 
Vanzelfsprekend zijn de BERG Jumping Styles trampolines net zo veilig als alle andere BERG 
trampolines. Daarnaast geven de Jumping Styles trampolines natuurlijk evenveel ’jumping fun’. Het 
onderscheidende van de Jumping Styles trampolines is dan ook vooral het aantrekkelijke/ 
moderne design, waardoor deze trampoline perfect met uw tuin te integreren is.  

 
 
De Jumping Styles trampolines geven een bijzondere 
uitstraling, die geen afbreuk doet aan het stijlvolle 
ontwerp van uw tuin. De Jumping Styles zijn er in 
verscheidene grootten en verschillende kleur- 
uitvoeringen. Zo kunt u bij de extra verstevigde 
afdekranden kiezen uit groen, zilver/roze en zwart . 
Bovendien zijn alle afdekranden voorzien van een 
ingetogen bloemenprint . Deze print keert ook terug 
op het vernieuwde springdoek. Samen met het nieuwe, 
zwartgecoate frame  (poten verder identiek aan de poten 
van de BERG Champion trampoline) ontstaat een 
opmerkelijke, visuele eenheid. 
 
De unieke en gepatenteerde afdekrand  van de  
Jumping Styles trampoline is voorzien van de BERG  
safetyzone.  Dit is een extra dikke beschermlaag,  
bovenop het frame: dus daar waar dit het hardste nodig  
is. Uiteraard heeft de BERG Jumping Styles verder  
alle safety features zoals deze ook in de andere  
trampolines van BERG te vinden zijn. 

De Jumping Styles 
trampolines zijn 
verkrijgbaar in 
drie kleuren  en in 
twee afmetingen   
(330 cm en 430 cm.) 



 
Jumping Styles Safety-net 
 
Daarnaast ontwikkelde BERG Toys een safety net (optioneel) dat qua vormgeving is afgestemd op 
het design van de Jumping Styles serie.  
 
 

 
 
 
De ‘hoepels’ aan de boven- en onderzijde van het net zorgen er voor dat het net altijd strak 
gespannen staat.  
 
Dit safety-net is niet  geschikt voor de BERG Favorit, BERG Champion en BERG Elite trampolines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trampoline wordt franco thuis geleverd.

Voor meer infortmatie kijk op: 

www.prolako.nl

Of neem contact op met de verkoop:

Tel: + 31 (0) 516 492 202

Of kom langs op adres:

Herenweg 105  
8435 WR Donkerbroek

http://prolako.nl/producten.php?catid=75&gid=24#1577

