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STROOPS

THE BEAST

Tack vare Stroops Slastix-teknologi och 

dess elastiska verkan tvingas man att 

jobba hårt för att kunna ta upp kampen 

med The Beast. En effektiv träning för hela 

kroppen. The Beast räknar varje 

förflyttning och orsakar muskelsamman-

dragningar i hela kroppen.

Hårdhet
22 kg

35 kg

48 kg

68 kg

Artikelnr
1530101

1530111

1530121

1530131

Längd

600 cm

SON OF THE BEAST

Son of the Beast är en mindre variant av The 

Beast. Oavsett vad man behöver - kondition, 

styrka, kraft eller explosivitet - så kommer 

Son of the Beast att tillhandahålla det. 

Tillskillnad mot traditionella Battle Ropes är 

Son of the Beast konstruerad för att tillämpa 

graderat motstånd för att motverka kraften i 

användarens rörelser. Detta gör att muskler-

na i hela kroppen drar ihop sig. Innesluten i 

ett skyddande nylonhölje för säker träning 

och levereras styckvis. 

Hårdhet
22 kg

35 kg

48 kg

68 kg

Artikelnr
1530141

1530151

1530161

1530171

Längd

300 cm

 casallPRO.com



EXPLOSIVE FIRST STEP

Som namnet antyder är Explosive First 

Step det ultimata träningsredskapet för 

sprinters och andra idrottare där snabb 

acceleration är avgörande. Explosive First 

Step är en kort och kraftig Slastix som 

ger upp till 68 kg motstånd. Styrka, 

snabbhet och explosivitet! Utför 

mängder av polymetriska övningar och 

ta träningen till en helt ny nivå!

Innehåller
1st Slastix 180 cm

1st Power Pull Belt

1st Anchor.

Hårdhet
35 kg

68 kg

ACCELERATOR

Stroops Accelerator har utformats för att 

hjälpa idrottare att accelerera snabbare 

och kraftfullare för längre sträckor. Acceler-

ator fokuserar på att maximera idrottarens 

6 första meter när hen accelererar. Med en 

3 m lång Slastix fäst i selen och till ett fast 

föremål får utövaren fördelarna av 

motstånd och  accelerationsträning upp till 

6 m. 

"

Hårdhet
35 kg

48 kg

68 kg

Artikelnr
1530201

1530221

1530231

Artikelnr
P10028

P10030

SLASTIX 122

Slastix är en viktig del av många av Stroop-

sprodukter. Använd Slastix 122 som ett 

singelredskap eller mixa och matcha med 

handtag, selar, och manschetter för att 

skapa ett specifikt och unikt 

träningsredskap. Till skillnad från vanliga 

expanderband som kan snäppa tillbaka och 

orsaka allvarliga skador har Slastix ett 

skyddande tygöverdrag som eliminerar inte 

bara risken för skador utan gör även banden 

näst intill oförstörbart genom skydd mot 

UV-skador, slitage och översträckning. 

Längd

122 cm

Hårdhet
7 kg

9 kg

11 kg

16 kg

23 kg

Artikelnr
1530021

1530031

1530041

1530411

1530421

SHOULDER HARNESS

Kraftig, vadderad och bekväm sele med 

axelremmar som minskar trycket.

Artikelnummer
1530361
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POWER PULL BELT

Ett tjockt, vadderat och justerbart 

midjebälte som är konstruerat för att 

dra de tyngsta lasterna och utföra 

övningar i 180 graders ledig rörelse.

UNIVERSAL SWIVEL BELT

Stroops Universal Swivel Belt är ett 

mångsidigt bälte. Bältet har en gildring 

och är justerbart upp till 127 cm i midja. 

Förankringspunkten på bältet gör det 

möjligt att röra sig i alla riktningar utan 

att behöva "koppla om". Detta möjlig-

gör en mängd dynamiska övningar för 

balans-, hastighet- och excentrisk-

träning.

ANCHOR

30 cm långt förankringsband med 

en D-ring.

Artikelnummer
1530381

Artikelnummer
1530251

Artikelnummer
1530531

FIT STICK PRO

Det ultimata redskapet för att bygga 

corestyrka, explosiv kraft, flexibilitet och 

uthållighet. Tillverkad i aluminium och 

med lagrade öglor för att fästa Slastix i 

som sedan fästs i ett fast föremål eller 

fötterna. Detta skapar ett motstånd i en 

mängd olika övningar och rörelser.

Artikelnummer
1530011
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Casall PRO Sweden
Malmgatan 18

60223 Norrköping

+46 11 32 56 22
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Casall PRO Norway
Sjolyst Plass 3

0278 Oslo

+47 22 25 55 76
post@casall.no
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