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Upptäck golvlösningarna till anläggningens alla 

utrymmen -  oavsett om det är till grupptränings-

salen, konditionsytan, reception och omkläd-

ningsrum, styrke- och friviktsområdet eller

funktionella zoner. 

Skapa ytor som är välkomnande och samtidigt 

praktiskta och funktionella. Ytor som överträffar 

dina kunders förväntningar i komfort, hållbarhet 

och visuella intryck. Allt golv tillverkas med

högpresterande miljömärkta material som är 

brandklassade och med stötdämpande och 

isolerande egenskaper. 

För ett komplett utbud av våra golvlösningar, 

besök www.casallPRO.com.

Solutions for every activity

casallPRO.com
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TURF

Njut av känslan att träna på gräs på inomhus och utomhus. Genom att kombinera resistens med mjukhet är 
TURF det perfekta golvet för alla typer av träning. Egenskaper för tunga övningar såsom träning med bl.a. 
slädar som samtidigt ger den ultimata komforten för fötterna.

MOTION

Om du letar efter ett starkt men extremt bekvämt golv så är vårt MOTION-golv det rätta valet för dig. Golvet 
är deisgnat med naturgummi och är skapat för alla sorters gruppträningsaktivitetersom involverar mycket 
rörelse

BODY MOTION

Det enda golv i världen som särskilt är utformat för markövningar. Perfekt för yoga, stretching, pilates et 
cetera. Bekvämt golv med värmeisolering vilket gör övningarna till en mer njutbar upplevelse.

PERFORMANCE

Performance är ett 100% motståndskraftigt gymgolv som ger en elegans i såväl konditions- och det 
funKtionella träningsområdet. Med en toppbelägning som förhindrar att utrustningen glider och med både 
buller och vibrationsdämpning.

EXTREME

Pavigym Extreme är det mest motsåndskraftiga gymgolvet och lämpar sig för tyngdlyftning-,
frivikts- och styrketräningsområdet. Golvet är tillverkad med en specifik kombination av komponenter vilket 
ger Extreme den högsta slitstyrkan och flexibiliteten i sin kategori.

ENDURANCE

Framtagen för funktionella träningsrum och viktträningszoner. Golvet är gjort av naturgummi med en hög 
densitetsnivå och är känd för sin extrema hållbarhet och förmåga att suga åt sig ljud.

TATAMI

Den mest avancerade tekniska golvlösningen för kampsport. Designad för att absorbera kraftiga stötar och 
gradvis återställa energi.

DURATRAIN

Duratrain är ett premiumgolv konstruerat för att maximera ljudabsorption, komfort, hållbarhet och funktion-
alitet. Reducerar vibrationer och hindrar ljud att vandra både inom anläggningen och till angränsande 
områden.

REC RUB

Hållbarhet, flexibilitet, komfort och glidmotståndet på REC RUB gör det till ett bra underlag på frivikts 
området. Ett återvunnit gummigolv på rulle med hög motståndskraft mot märken som är mycket enkel att 
installera.

FITNESS FLOORS

Ett elegant vinylgolv med en riktig träkänsla som tål extremt slitage. Integrerad stegljudsdämpning och Lock 
Click System.

PRAMA

Interaktivt träningsgolv som kordinerar musik och belysning. För träning av smidighet, rörligheten, kondition 
och styrka i grupp eller individuellt.PRAMA

DURATRAIN

REC RUB

FITNESS FLOORS

FITNESS
FLOORS



TURF

Njut av känslan att träna på gräs på inomhus 
och utomhus. Genom att kombinera resistens 
med mjukhet är TURF perfekta för tunga 
övningar såsom träning med bl.a. slädar som 
samtidigt ger den ultimata komforten för 
fötterna.

TURF går givetvis att anpassa med funktionella 
träningsmarkeringar för att underlätta och ge 
vägledning vid olika övningar.  Allt med samma 
utseende och känsla av äkta gräs. Du har även 
möjlighet att skräddarsy ditt TURF-golv till 
färgen. Välj mellan regnbågens alla färger för att 
stämpla din anläggning med ditt unika 
varumärkes färger.

Dimensioner

B 2 x L 10.6m x H 22mm med / utan markering
B 2 x L 15,6m x H 22mm med / utan markering
B 2 x L 20,6m x H 22mm med / utan markering
B 2 x L 10m x H 11mm utan markering
B 2 x L 15m x H 11mm utan markering

Tjockhet
11 mm

Vikt

2.293 gr/m2 
(+/- 10%)

DURATRAIN

Duratrain är ett premiumgolv konstruerat för att 
maximera ljudabsorption, komfort, hållbarhet 
och funktionalitet. Träningslokaler är inte alltid 
de tystaste platserna men med sin design och 
konstruktionsegenskaper i gummiblandningen är 
Duratrain överlägsen på marknaden när det 
kommer till ljudisolering och stötdämpning. 
Duratrain reducerar vibrationer och hindrar ljud 
att vandra både inom anläggningen och till 
angränsande områden.

Toppskiktet består av gummistränger som griper 
tag i varandra och ger en tätare och slätare yta. 
Otroligt starkt och enkelt att underhålla. De 
flesta av marknadens gummiplattor har granulat 
och kornpartiklar i sitt toppskikt som inte bara 
gör det svårare att städa utan gör dem porösa. 
Det betyder att golvet så småningom kommer 
att lossna och tappa sin funktion. Med sin 
slitstyrka och dess konstruktion kan Duratrain 
gymgolv användas överallt – crossfit, styrke- och 
tyngdlyftning samt frivikts- och konditionsområ-
det.

Dimensioner

61 x 61 cm
61 x 61 cm

Tjockhet

3 cm
7 cm

Vikt

8 kg/ruta
13 kg/ruta
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Ett elegant vinylgolv med en riktig 
träkänsla som tål extremt slitage. Integre-
rad stegljudsdämpning och Lock Click 
System.

Tjockhet
5.5 mm

Dimensioner
177 mm × 1210 mm

Vikt
6 kg/m2

EXTREME

Pavigym Extreme är det mest motsåndskraftiga 
gymgolvet och lämpar sig för tyngdlyftning-, 
frivikts- och styrketräningsområdet. Golvet är 
tillverkad med en specifik kombination av 
komponenter vilket ger Extreme den högsta 
slitstyrkan och flexibiliteten i sin kategori.

Extreme 7mm:

Superiornivå av resistens mot skador från 
friviktsområdet (mediumlaster) samt fitness- & 
funktionella områden.  Hög absorptionsförmåga 
av fallande föremål.

Extreme S&S 22mm:

Speciellt utformad för tunga lyft och styrketräning 
(crosstraining) där maximal nivå av resistens och 
ljudabsorption krävs.

Tjockhet
7 mm

Dimensioner
90 x 90 cm

Vikt
7,2 kg/ruta

Densitet
1.200 kg/m3

REC RUB

En bra och enkel lösning för skydd mot stötar 
och fall. Hållbarhet, flexibilitet, komfort och 
glidmotståndet på REC RUB gör det till ett 
bra underlag på frivikts området. Ett 
återvunnit gummigolv på rulle med hög 
motståndskraft mot märken som är mycket 
enkel att installera.

Tjockhet

8 mm

Dimensioner

1.25 x 10 m

Vikt

100 kg/rulle

Denistet

960 kg/m
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Casall PRO Sweden
Malmgatan 18

60223 Norrköping

+46 11 32 56 22
infopro@casall.se

Casall PRO Norway
Sjolyst Plass 3

0278 Oslo

+47 22 25 55 76
post@casall.no

www.casallPRO.com
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