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BALANCE CUSHION

Dubbelsidig balanskudde. Kan 
användas som en balansbräda samt 
massagekudde. Använd den med fria 
vikter för att uppnå bättre resultat för 
coremuskler eller använd den som ett 
ryggstöd för att lindra stress och 
spänningar i ryggen.

BALANCE PAD

En mjuk balanstränare som fokuserar 
på små mjuka rörelser. Låginten-
sitetsövningar som är perfekta för 
uppvärmning och återhämtning. 
Särskilt bra för den som behöver öka 
sin fotstyrka och flexibilitet.
Balansplatta i trä. Lämpad för frisk 
och rehabiliteringsträning.

BALANCE BOARD

Balansplatta i trä. Lämpad för frisk 
och rehabiliteringsträning.

DImensioner

Ø 36 x H 8 cm

Artikelnummer

2603

DImensioner

Ø 40 x H 7 cm

Artikelnummer

2600051

DImensioner

L 50 x B 40 x H 6 cm

Artikelnummer

2600221

LOOP BAND

Motståndsband i naturlatex. Perfekt 
för stretching, rehab, och lättare 
motståndsträning. 

DImensioner

L 60 x B 5 x T 0.1 cm
L 60 x B 5 x T 0.15 cm

Artikelnummer

26000181
2600183

Hårdhet

Medium
Hard
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FOAM ROLL

Används för att mjuka upp vävnader i 
kroppen för att öka flexabiliteten, 
balansen och styrkan. De större 
storlekarna täcker ett stort muskelom-
råde och gör den perfekt för 
avancerade core- och balansövningar. 

PRESSURE POINT BALL

En speciellt utformad boll för att nå de 
djupaste muskelvävnaderna för att 
lindra stress och spänningar som 
orsakas av tryckpunkter (även känd som 
trigger points). Perfekt för uppvärmning 
och återhämtning efter träningen. Bollen 
har en gropig yta för bästa känsla och 
grepp.

MASSAGE ROLLER

En massagerulle som når de djupaste 
muskelvävanderna för att ge den mest 
lugnande stress- och spänningsavlast-
ningen. Något böjbar för bättre 
prestanda.

Diameter

7 cm

TUBE ROLL

Släpper spänningar, ökar blodflödet, 
lindrar stram och ömma muskler. Med 
det unika mönstret motverkas spända 
muskler med en precisions massage 
baserad på individuella behov.

Dimensioner

Ø 14 x L 34 cm

Artikelnummer

2504131

Storlek
Small
Medium
Large

Dimensioner

Ø 15 x L 31 cm
Ø 15 x L 61 cm
Ø 15 x L 91 cm

Artikelnr

2504071

2504061

2504101

Artikelnummer

2504081

Artikelnummer

2504121
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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
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