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EIGENSCHAPPEN
Een buitenspeel concept voor de hele familie

BERG PLAYBASE

Bij inspanning hoort ontspanning. Als je met het hele gezin
wilt genieten van spelen, sporten en loungen, is de BERG
PLAYBASE helemaal iets voor jou. Een uniek multifunctioneel
buitenspeel concept, verpakt in een hoogwaardig en stijlvol 
object welke niet misstaat in de tuin. 

play sport loungeFor family



BERGTOYS.COM

MULTIFUNCTIONEEL CONCEPT
De basis voor dit concept is het sterke, robuuste frame. Deze heeft een modern 
en minimalistisch design en beschikt over een gepatenteerde buisverbinding. 
Het geheel staat stevig in de grond en vormt zo een solide basis voor allerlei 
toepassingen.

Het frame is verkrijgbaar in twee verschillende maten en de mogelijkheden
zijn legio. Ontdek zelf wat jij met BERG PLAYBASE kan doen.

Kies zelf of je voor de Large variant van 380 cm breed gaat of voor de Medium variant van 285 cm breed.
De diepte en de hoogte van beide frames zijn gelijk. Namelijk 100 cm. diep en 245 cm. hoog. Voor de
zijkanten van het frame kan je kiezen uit een trap of duikelrek of een combinatie van deze twee.
Wat je ook kiest; altijd inclusief monkeybars, duikelstang of trap. 

100 cm
380 cm  

245 cm

100 cm285 cm 

245 cmLARGE MEDIUM

play sport loungeFor family



BERGTOYS.COM

PLAYBASE
Weet je al wat je met PLAYBASE wilt gaan doen? Want 
je kan nu al kiezen uit maar liefst 12 verschillende 
accessoires, die je eenvoudig monteert en demonteert. 
In de toekomst komen er nog veel meer accessoires 
bij. Is je kind nog klein dan kies je uit de accessoires 
van Playbase voor een leuke schommel of nest. Zijn 

ze al ouder of wil je zelf een work-out dan zijn er tal 
van goede sport accessoires. Wil je gewoon lekker 
chillen? Kijk dan eens naar lounge. 

Zit je favoriete accessoire er nog niet bij? Geen nood, 
in de toekomst komen er nog tal van  accessoires bij.

play sport lounge

Het wijzigen van accessoires gaat snel en is supersimpel!

Stel zelf jouw unieke combinatie samen; de mogelijkheden zijn eindeloos.
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Voor ieder is er wat wils en elke dag kan het weer anders. Jonge
kinderen worden vast blij van de baby Swing en voor oudere kids
zijn er verschillende andere schommels, een klimnet en je kunt
zelfs een klimmuur aan de zijkant bevestigen

ACCESSOIRES play sport lounge
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Gemaakt voor de stad
geweldig voor avonturiers!

ACCESSOIRES play sport lounge

Ben je toe aan een pittige work-out, 
dan hang je een bokszak of de ringen op.
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ACCESSOIRES play sport lounge

Kortom, de BERG PLAYBASE is een volledig nieuw, uniek concept 
met ongelooflijk veel mogelijkheden voor het hele gezin. De BERG 

PLAYBASE staat voor jarenlang onbeperkt plezier voor jong en oud. 

PLAYBASE staat voor jarenlang onbeperkt plezier voor jong en 
oud. En natuurlijk is het lekker om na alle actie te ontspannen. 
Met de sterke hangmat gaat dat zeker lukken.

Ben je toe aan een pittige work-out, 
dan hang je een bokszak of de ringen op.
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EIGENSCHAPPENPREMIUM KWALITEIT

Het sterke, robuuste frame heeft een modern en minimalistisch design en
beschikt over een gepatenteerde buisverbinding. Het geheel staat stevig
in de grond en vormt zo een solide basis voor de vele accessoires.

Dubbele tromp met extra 
schroef voor super stevige 
verbinding.

Om het stalen frame optimaal te beschermen tegen corrosie is deze 
gegalvaniseerd, uitgerust met een speciale corrosiewerende coating en 
daarbovenop ook nog gepoedercoat. Die gaat dus jarenlang mee !
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MINIMALISTISCH DESIGN

Het mooie minimalistische ontwerp van de BERG PlayBase 
kenmerkt zich door het strakke geometrische design, zwart 
gepoedercoat staal en natuurlijke hout- en touwaccenten.

Compact bovengronds 
Door het inventieve ondergrondse frame-ontwerp neemt 
de PlayBase bovengronds veel minder ruimte in dan zijn 
concurrenten.  

Stabiel ondergronds 
Door een ingenieuze constructie zijn we er in geslaagd 
met minimale grondverplaatsing een super stevig en 
stabiel fundament te bouwen De BERG PlayBase staat 
hierdoor zeer stabiel zonder dat er beton gestort hoeft 
te worden.
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Accessoire Art. nr. Productgewicht Productgewicht + doos Formaat doos in CM
BERG PlayBase Baby seat 20.20.00.00 1.35 kg 2.5 kg 58 x 40x 25 cm

BERG PlayBase Wooden swing seat 20.21.00.00 1.3 kg 1.4 kg 46 x 19x 6,5 cm

BERG PlayBase Rubber swing seat 20.21.01.00 3.05 kg 3.15 kg 46 x 19x 6 cm

BERG PlayBase Wooden disc swing 20.21.02.00 0.95 kg 1.05 kg 31 x 31 x 4,5 cm

BERG PlayBase Nest Swing 20.21.03.00 4.8 kg 5.5 kg 75 x 41 x 9 cm

BERG PlayBase Wooden gym rings 20.21.04.00 0.7 kg 0.85 kg 21 x 21 x 8 cm
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Accessoire Art. nr. Productgewicht Productgewicht + doos Formaat doos in CM
BERG PlayBase Wooden trapeze 20.21.05.00 0.7 kg 0.85 kg 59 x 8 x 5 cm

BERG PlayBase Climbing wall 20.22.00.00 23 kg 24 kg 118 x 34 x 19 cm

BERG PlayBase Climbing net M* 20.22.01.00 3 kg 3.5 kg 36 x 36 x 16 cm

BERG PlayBase Climbing net L** 20.22.02.00 4 kg 4.5 kg 38 x 38 x 16 cm

BERG PlayBase Boxing bag 20.23.00.00 21 kg 22 kg 124 x 31 x 31 cm

BERG PlayBase Hammock*** 20.24.00.00 4 kg 4.5 kg 124 x 10 x 10 cm
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*  Climbing net M alleen geschikt voor frame medium
** Climbing net L alleen geschikt voor frame large
***Lounge mat alleen geschikt voor frame large
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BERG PLAYBASE DATA
LARGE MEDIUM

380 cm 285 cm100 cm 100 cm

245 cm 245 cm
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BERG PLAYBASE DATA
Algemeen Toys Sports Lounge

Kleur Zwart

Materiaal Gepoedercoat staal

Aanbevolen leeftijd 3+ 3+ 3+

Max gewicht gebruiker 100 kg 100 kg 100 kg

Veiligheidskeurmerk TÜV-Mark+CE TÜV-Mark TÜV-Mark

Montagetijd ± 6 uur

Schommel hoogte 240 cm

Fysieke eigenschappen Medium Large

Lengte 290 cm 385 cm

Breedte 100 cm 100 cm

Hoogte 245 cm 245 cm

Oppervlakte 2.9 m2 3.85 m2

MTT MTL MLL LTT LTL LLL

Productgewicht 104 kg 112 kg 120 kg 113 kg 121 kg 129 kg

Aantal pakketten 3 3 3 3 3

Garantie

Frame 10 jaar (13 na productregistratie)

Toebehoren 2 jaar

Verpakking Top frame medium Top frame large Side frame tumble bar Side frame ladder

Afmetingen 111,5 x 59 x 39 cm 155 x 59 x 39 cm 155 x 34 x 29,5 cm 155 x 34 x 29,5 cm

Gewicht 36 kg 45 kg 36,5 kg 44,5 kg

Karton in verpakking 2 kg 2 kg 1,5 kg 1,5 kg

Aantal op blokpallet 5 5 9 9

Aantal op europallet 4 4 8 8
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