
PRODUCT
CATALOGUE
2020



2

PROFESSIONAL
GYM EQUIPMENT
FROM SWEDEN
SINCE 1980



33Product Catalogue / casallPRO.com

MATRIXCASALLPRO
STRENGTH
- Ultra 68
- Versa 74
- Aura 82
- G1  92
- Magnum 96
- Group X 108

CARDIO
- Treadmills 112
- Bikes 116
- Ascents &   
 Crosstrainers 122
- Climbmills &  
 Steppers 126
- Indoor Bikes 130
- Group X 134

TECHNOLOGY
- Connected Solution 138
- Exercise Experience 139

MEDICAL
- Medical 144

HOSPITALITY
- Vision 148

INTERIOR
INTERIOR
- Floors 152
- Lockers 154

STRENGTH
- Bars & Handles 8
- Weight Plates 16
- Dumbbells & Barbells 20
- Benches & Racks 24

FUNCTIONAL
- Functional Tools 30
- Functional Cardio 41

TRAINING RIG
- Training Rig 44
- Outdoor Training Rig 46

GROUP TRAINING
- Boxing 50
- Yoga & Aerobic 54
- Pump 58

WARM UP & RECOVERY
- Tools 64



SERVICES

AFFÄRSUTVECKLING
Som en del av vårt partnerskap erbjuder vi stöd till 
anläggningars affärs- och marknadsutveckling. Genom 
vårt kompetenta sälj- och supportteam kan ni direkt 
rådfråga kring nyttjandet av våra produkter, ta del av 
detaljerad produktutbildning och delta i gemensamma 
seminarium med branschledande aktörer. 

MARKNADSMATERIAL
Casall PROs marknadsavdelning är tillgänglig för att bistå 
i framtagandet av all sorts kommunikationsmaterial – som 
fotoväggar, bilder, texter, broschyrer och liknande. Det 
finns också möjlighet att ta fram unikt kampanjmaterial till 
anläggningarna, för att på ett professionellt och effektivt 
sätt kommunicera med både befintliga och nya kunder. 

TOTAL WELLNESS PARTNER
Vi har kapaciteten att kunna tillgodose alla behov rörande 
träning. Genom olika samarbeten kan vi ge möjligheten 
till god merförsäljning med en kampanjsida för på vår 
webbplats för casall.com. Det ger tillgång till Casalls 
sortiment av träningskläder och produkter utvecklade för 
hemmaträning. 

INSTALLATION & SERVICE
Vi tillhandahåller kompetensen och verktygen som 
behövs och underlättar vid uppstart av en anläggning. 
Efter uppstart hjälper våra serviceprogram till att 
maximera drifttid och optimera varje investering. 

ENGAGERAT SÄLJ- & SUPPORTTEAM
Som ett stöd och en samarbetspartner finns Casall PROs 
hela sälj- och supportteam tillgängliga vid allmänna 
frågor, teknisk support och dedikerad försäljning. 

3D LAYOUT
Med våra program kan vi skräddarsy inredningsförslag till 
anläggningar och skapa en virtuell bild av resultatet med 
hjälp av 2D- och 3D-grafik. Både vid planeringen av en 
ny anläggning eller vid renovering av en befintlig är dessa 
3D-ritningar ett mycket effektivt verktyg att använda. 
Ritningen ger möjlighet till att testa med olika maskiner, 
färgval, material och storlekar för att bäst anpassa det 
efter varje anläggning. 

FINANSIERING
Genom goda samarbeten kan vi hjälpa till att ta fram 
olika finansieringslösningar och -alternativ anpassat efter 
olika kunders och affärers förutsättningar. 

UTBILDNING
Vi skräddarsyr utbildningar efter behov och önskemål, 
alltid med kunden i fokus. De utbildningar som idag finns 
att tillgå är bland annat Training Rig, spinning, funktionell 
träning, MX4, styrkelyft, och crossfit. Önskas utbildning 
inom andra områden utvecklar vi dem i samråd med våra 
kunder, träningsambassadörer eller experter på området 
- då beroende på utbildningens inriktning och omfattning. 
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Utrustning är inredning. Hela vår produktportföj är 
utvecklad och designad med intentionen att färg, design 
och kvalitet är enhetligt genom hela sortimentet.
Fördelen att det klassiska och harmoniska designspråket 
är detsamma genom alla produktkategorier är att man 
skapar en exklusiv helhetskänsla.

OUR
STORY
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Sedan tidigt 80-tal har Casall Professional 
producerat och levererat högkvalitativ kommersiell 
träningsutrustning med målet att sprida träningsglädje. 
Alltid baserat på vår brinnande passion för innovation, 
kvalitet och design. Vi tror starkt på att funktion och 
design går hand i hand. Näst intill 40 års erfarenhet 
av träningskunskap, -erfarenhet och -innovation står 
bakom vårt varumärke. Vår målmedvetna vision om att 
leverera överlägsen kvalitet samtidigt som vi minskar 
miljöpåverkan har alltid varit densamma. Varför?
Ambitionen är simpel: att vara lite bättre idag än vad
vi var igår - varje dag. Från produktutveckling till
materialval och hållbarhet - vårt mantra är alltid 

FOREVER BETTER



Casall PROs styrkesortiment är oöverträffat i kvalitet, 
teknologi och värde. Vi har gjort det som verkligen 
räknas - maximal hållbarhet och maximal prestanda. 

Vi kan erbjuda ett sortiment som håller, säsong efter 
säsong i årtal framöver.  

CASALLPRO
STRENGTH
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Vikten av en bra skivstång för din styrketräning ska inte förbises. Med 
en stark och stadig stång blir det inte bara roligare att lyfta, utan det 
blir både en jämnare och säkrare träning med en bättre balans. 

Våra stänger och handtag ger ett utmärkt grepp och är designade för 
att hålla.

CASALLPRO STRENGTH 
BARS & HANDLES

BARS &
HANDLES

Lagrad skivstång tillverkad av ett  
speciellt låglegerat stål och en svart 
ytbehandling vilket innebär att den 
är superstark men endå elastisk nog 
för att kunna retunera efter varje lyft. 
Skivstången har lagrade stålhylsor 
och ingen centerlättring.

Längd  Grepp
220 cm 28 mm
Vikt Maxbelastning
20 kg 650 kg
Artikelnummer
11100121

Tillverkad av ett speciellt låglegerat 
stål och har ytbehandlats vilket 
innebär att den är superstark men 
ändå elastisk nog för att kunna 
retunera efter varje lyft. Skivstången 
har lagrade stålhylsor. 

Längd Grepp
220 cm 28mm
Vikt Maxbelastning
20 kg 800 kg
Artikelnummer
11100161

LIFTING BAR

CROSS BAR

Get a steady grip 
on your strength.
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Skivstång med en greppdiameter på 
25 mm och lagrade stålhylsor för att 
uppnå en känsla så nära the real deal 
som möjligt till en lättare vikt än en 
stång i full storlek. Stången har ingen 
centerlättring.

Utvecklad speciellt för dem som är 
nya inom styrketräning och olympiska 
lyft. 25 mm i diameter med stålhylsor 
för en riktig känsla till halva vikten av 
en traditionell stång. 170 cm i längd 
med ett inre greppmått ac 132 cm 
vilket är detsamma som på en fullstor 
skivstång.

Curlstång med lättrat grepp och 
optimala handpositioner.

Utmärkt för deadlifts. Den hexagon- 
formade skivstången innebär att du 
står i den och greppar handtagen 
i sidled vilket ger en mer naturlig 
handställning. Bra att använda vid 
undervisning av marklyft och idealisk 
för axelövningar.

Längd Grepp
200 cm 25 mm
Vikt Maxtyngd
15 kg 650 kg
Artikelnummer
11100131

Längd Grepp
170 cm 25 mm
Vikt Maxbelastning
10 kg 100 kg
Artikelnummer
11100051

Längd Grepp
116 cm 28 mm
Vikt Maxbelastning
10 kg 350 kg
Artikelnummer
11100041

Dimensioner
L 142 x D 53 x CC 70 cm
Vikt Maxbelastning
23 kg 250 kg
Artikelnummer
11100111

W-BAR

TECHNIQUE BAR

CURL BAR

HEX BAR

CASALLPRO STRENGTH 
BARS & HANDLES



10

SPRING COLLAR

STRENGTH 
BARS & HANDLES

CASALLPRO 

SAFETY SQUAT BAR

Artikelnummer
11309041

Smidigt och enkelt snabblås med 
klickfunktion.

Tillför en vikt på 0.3 kg och passar till 
stänger med en diameter på 5 cm.

Längd Axelbredd
225 cm 31 cm
Grepp Vikt
40 cm 25 kg
Maxbelastning
350 kg
Artikelnummer
11100141

Med Safety Squat Bar utförs alla  
typer av squatrörelser med mer 
komfort än med en rak skivstång. 
Handtag som minskar axel- 
belastningen och en design som gör 
att stången ligger säkert med en jämn 
viktfördelning. Tillverkad i 30 mm solitt 
höghållfast stål. 

QUICK COLLAR

OLYMPIC COLLAR

Skivstångslås för enkelt handhavande 
och säker lyftning.

Tillför en vikt på 5 kg och passar till 
stänger med en diameter på 5 cm.

Klassiskt fjäderlås med täckta 
handtag.

Tillför en vikt på 0.5 kg och passar till 
stänger med en diameter på 5 cm.

Artikelnummer
11304021

Artikelnummer
11309031
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STRENGTH 
BARS & HANDLES

CASALLPRO 

BAR RACK 4

BAR GUN RACK

Dimensioner
D 54 x B 46 x H 34 cm

Artikelnummer
1610113

Dimensioner
H 88 x D 13.5 cm

Artikelnummer
1610143

Skivstångsställ för 4 st skivstänger.

Väggmonterat skivstångsställ för 6 
viktstänger. Inkapslade krokar som 
skyddar skivstången. 

Redskap i svartlackerad metall 
utvecklat för att fixera armarna för 
optimal bicepsträning.

ARMBLASTER

Dimensioner
L 58 x B 9 cm 

Artikelnummer
11309051

Neoprenbälte i en ergonomisk design 
med extra bred och tjock stoppning. 
Stålrullspänne säkerställer en bra 
passform. 

Storlek  Mått  Artikelnummer
M   90-105  1564403
L  105-120  1564503
XL  115-140  1564603

LIFTING BELT



Ett mångsidigt och hållbart redskap 
som stärker greppet.
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Dyna med slitstarkt nylon-
överdrag som gör att skivstången 
ligger bekvämt mot nacke och axlar.

Smidig Bar Jack som underlättar vid 
skifte av viktplattor på skivstången.

Längd  Grepp
12.5 cm 4.8 cm

Artikelnummer
15630603

Längd Diameter
40 cm 8.5 cm

Artikelnummer
1805

Dimensioner
L 49 x B 11.5 x H 31 cm

Artikelnummer
11310703

CASALLPRO  STRENGTH 
BARS & HANDLES

BAR GRIP

BARBELL PAD

BAR JACK

Fotmanschett med mjuk insida.

Artikelnummer
17000421

ANKLE STRAP
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Enhandsdraghandtag med ett 
roterande och lättrat grepp.
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Dimensioner    Grepp
B 14.5 x H 14 cm    2.5 cm

Artikelnummer
17000021

ROTATING CABLE HANDLE

MULTI EXERCISE HANDLE

ROW HANDLE

2AD STRAP HANDLE

CASALLPRO  STRENGTH 
BARS & HANDLES

Tjurhornsfattning med roterande 
grepp.

Dimensioner    Grepp
B 32 x D 20 cm    2.5 cm

Artikelnummer
17000331

Roddhandtag med lättrat grepp. Dimensioner    Grepp
B 10-22x H 20 cm  3 cm

Artikelnummer
17000011

Handtag med två olika längder för 
variation och bättre grepp. 

Dimensioner    Grepp
L 23/32 x B 14 cm  3.5 cm

Artikelnummer
1701044
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CASALLPRO   STRENGTH 
BARS & HANDLES

Tricepshandtag i hampamaterial för 
enhandsfattning.

Längd Grepp
40 cm 2.8 cm

Artikelnummer
17000321

TRICEPS ROPE SINGLE

TRICEPS ROPE

PRO STYLE LAT BAR

SHORT STRAIGHT HANDLE

Tricepshandtag i hampamaterial.

Vertikaldrag med roterande fäste och 
lättrat grepp. 

Längd Grepp
60 cm 2.5 cm
Vikt
4 kg
Artikelnummer
17000381

Rakt triceps/bicepshandtag med 
roterande fäste och lättrat grepp. Alu-
miniumkonstruktion.

Längd Grepp
61 cm 3.2 cm
Vikt
0.8 kg
Artikelnummer
1701049

Vinklat tricepshandtag med roterande 
fäste och lättrat grepp. Aluminium-
konstruktion.

Längd Grepp
61 cm 3.2 cm
Vikt
0.8 kg
Artikelnummer
1701048

SHORT ANGLED HANDLE

Längd Grepp Artikelnummer
60 cm 2.8 cm 17000431
90 cm 2.8 cm 17000051
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CASALLPRO   STRENGTH 
BARS & HANDLES

Handtag med vinklar designat 
specifikt för biceps och triceps 
kontraktion. Roterande fäste och 
lättrat grepp. Aluminiumkonstruktion.

Längd Grepp
61 cm 3.2 cm
Vikt
0.8 kg
Artikelnummer
1701045

SHORT CURL HANDLE

LONG STRAIGHT HANDLE 

LONG ANGLED HANDLE

ACCESSORY RACK

Rakt latshandtag med roterande 
fäste och lättrat grepp. Aluminium-
konstruktion.

Längd Grepp
122 cm 3.2 cm
Vikt
1.5 kg
Artikelnummer
1701047

Vinklat latshandtag med roterande 
fäste och lättrat grepp. Aluminium-
konstruktion.

Längd Grepp
122 cm 3.2 cm
Vikt
1.5 kg
Artikelnummer
1701046

Golvstående handtagsställ med 
krokar för enkel förvaring av olika 
slags draghandtag.

Dimensioner
B 56 x D 35 x H 120 cm

Artikelnummer
16600163
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STRENGTH 
WEIGHT PLATES

CASALLPRO 

Det handlar inte bara om att lyfta - utan även om vad som lyfts. 
Casall PROs Weight Plates är utvecklade med kvaliteten och 
hållbarheten i fokus. Vi har utvecklat dem för att de både ska kunna 
lyftas och släppas gång på gång utan att viktplattan påverkas alls. 

Lifting your weight training 
to the next level

WEIGHT
PLATES

Premiumskivor tillverkade av högsta standard med en extrem 
hållbarhet och så nära IWFs standards som möjligt. Viktskivorna 
Bumper Plate Elite har ett centernav tillverkat i högkvalitativt 
kolkonstruktionsstål. Varje platta är kalibrerad till inom en tolerans 
på +/- 10 gram och är dropptestade 60.000 gånger. 

Vikt Dimensioner Artikelnummer
10 kg Ø 45 x 3,2 cm 11271006
15 kg Ø 45 x 4,2 cm 11271506
20 kg Ø 45 x 5,2 cm 11272006
25 kg Ø 45 x 6,3 cm 11272506

BUMPER PLATE ELITE
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STRENGTH 
WEIGHT PLATES

CASALLPRO 

BUMPER PLATE

OLYMPIC GRIP PLATE

TECHNIQUE PLATE

CHANGE PLATE

Change Plates med 
gummiöverdrag som ger ett 
bättre grepp på stången 
och minimalt ljud. Får inte 
användas eller släppas 
med skivstång utan 
sällskap av Bumper Plates 
då det kommer att leda till 
skada på plattorna. Säljes 
i par.

Vikt Dimensioner Artikelnummer
0,5 kg Ø 135 x 13 mm 1128005
1 kg Ø 160 x 15 mm 1128010
1.5 kg Ø 175 x 18 mm 1128015
2.0 kg Ø 190 x 20 mm 1128020
5 kg Ø 230 x 27 mm 1128050

Dessa plattor gör det 
möjligt för utövare oavsett 
färdighetsnivå att lära 
sig eller förfina sin teknik. 
Tillverkad i ett unikt material 
och en konstruktion gjord i 
ett stycke.  

Vikt Dimensioner Artikelnummer
2,5 kg Ø 45 x 8 cm 11240258
5 kg Ø 45 x 10 cm 11240508

Viktskiva med bekväma 
handgrepp, perfekt för 
träning med olympiska 
bänkar, Half Racks och 
Plate Loaded maskiner. 
Innerring av rostfritt stål. 

Vikt Dimensioner Artikelnummer
1,25 kg Ø 17,5 x 2 cm 11250122
2,5 kg Ø 22 x 2,5 cm 11250252
5 kg Ø 26 x 3 cm 11250502
10 kg Ø 29 x 3 cm 11251002
15 kg Ø 34 x 4 cm 11251502
20 kg Ø 39 x 4,5 cm 11252002
25 kg Ø 45 x 4,5 cm 11252502

En riktig allround skiva som 
både erbjuder tillförlitlighet 
och prisvärdhet. Bumper 
Plate har en innerring av 
rostfritt stål. Dropptestad 
20.000 gånger med en 
tolerans på +/- 1%.

Vikt Dimensioner Artikelnummer
5 kg Ø 45 x 2,7 cm 11260506
10 kg Ø 45 x 4,8 cm 11261006
15 kg Ø 45 x 6,6 cm 11261506
20 kg Ø 45 x 8,7 cm 11262006
25 kg Ø 45 x 9,2 cm 11262506
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Dubbelsidigt och fristående viktställ 
med ett hyllplan för förvaring av lås. 

Stabilt, fristående viktställ. Inkluderar 
även låsförvaring. 

Väggfast viktställ med fyra vikthållare. 
Anpassat för bumpervikter.

Dimensioner
H 121 x B 90 x D 76 cm

Artikelnummer
1610063

Dimensioner
H 164 x B 68 x D 72 cm

Artikelnummer
1610013

Dimensioner
H 108 x B 8 x D 30 cm

Artikelnummer
1610153

PLATE RACK

WEIGHT TREE

WEIGHT TREE WALL

CASALLPRO STRENGTH 
WEIGHT PLATES

LÄS MER

Utforska och läs mer om Casall PROs utbud av viktskivor samt anpassade 
ställ och bli inspirerad på CasallPRO.com
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CASALLPRO STRENGTH 
WEIGHT PLATES
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CASALLPRO 

De kan lyftas en och en eller i par, användas för att 
träna biceps, triceps eller tillföra vikt och en extra 
utmaning till andra övningar. Mångsidigheten hos 
redskapen hantlar och skivstänger är oslagbar. 

STRENGTH 
DUMBELLS 
& BARBELLS

Lifting your training 
to the next level. 

DUMBELLS
& BARBELLS

Tillverkad av premium naturgummi 
för att garantera högsta kvalitet. 
En tjock gummibeläggning med 
en slitstark, matt textur som är 
permanent bunden till den solida 
stålkärnan. Integrerade, lättlästa 
viktmarkeringar.

FIXED DUMBBELL

Vikt Artikelnummer 27,5 kg 13122751
5 kg 13120501 30 kg 13123001
7,5 kg 13120751 32,5 kg 13123251
10 kg 13121001 35 kg 13123501
12,5 kg 13121251  37,5 kg 13123751
15 kg 13121501 40 kg 13124001
17,5 kg 13121751  42,5 kg 13124251
20 kg 13122001 45 kg 13124501
22,5 kg 13122251 47,5 kg 13124751
25 kg 13122501 50 kg 13125001

Hexagonformad hantel belagd 
med extremt slitstarkt ytterlager. 
Har ett ergonomiskt format 
handtag vilket ger bekvämt och 
säkert grepp. Integrerade, lättlästa 
viktmarkeringar.

Vikt Artikelnummer
6 kg 2122060 15 kg 2122150
7 kg 2122070 17.5 kg 2122175
8 kg 2122080 20 kg 2122200
9 kg 2122090 22.5 kg 2122225
10 kg 2122100  25 kg 2122250
12.5 kg 2122125  

HEXAGON DUMBBELL
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Belagda med ett extremt slitstarkt 
uretanlager för ett bekvämt grepp, 
enkel rengöring och skydd för ditt 
studiogolv. Våra aerobichantlar är 
idealiska för alla träningsytor och alla 
användare.

Hantel i matt krom med 
ergonomiskt, lättrat grepp. 

Product Catalogue / casallPRO.com

Golvställ för 5 fasta skivstänger. 
Kombinera 2 ställ för att skapa ett 
stilrent, större ställ vilken rymmer 10 
skivstänger.

Vikt Artikelnummer
1 kg 2120010
2 kg 2120020
3 kg 2120030
4 kg 2120040
5 kg 2120050
6 kg 2120060
7 kg 2120070
8 kg 2120080
9 kg 2120090
10 kg 2120100

Vikt Artikelnummer
1 kg 1320010
2 kg 1320020
3 kg 1320030
4 kg 1320040
5 kg 1320050
6 kg 1320060
7 kg 1320070
8 kg 1320080
9 kg 1320090
10 kg 1320100

Dimensioner
H 140 x B 65 x D 57 cm

Artikelnummer
1610073

AEROBIC DUMBBELL

CHROME DUMBBELL

BARBELL RACK

CASALLPRO STRENGTH 
DUMBELLS 
& BARBELLS

Skivstång med fast grepp som är 
noggrant utformad och tillverkad 
i de mest hållbara materialen. 
Klädd med naturgummi.

Vikt Artikelnummer
10 kg 1412100
12,5 kg 1412125
15 kg 1412150
17,5 kg 1412175
20 kg 1412200
22,5 kg 1412225
25 kg 1412250
27,5 kg 1412275
30 kg 1412300
32,5 kg 1412325

FIXED BARBELL STRAIGHT
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Hantelställ för 6 par Dumbbells i en 
stabil och modern design. 

Dimensioner
H 86 x B 132 x D 73 cm

Artikelnummer
1630093

DUMBBELL RACK 6

DUMBBELL RACK 10

Hantelställ för 10 par Dumbbells i en 
stabil och modern design. 

Dimensioner
H 86 x B 223 x D 73 cm

Artikelnummer
1630063

Elegant och stadigt hantelställ för 
opimal förvaring av 10 par hantlar. 
Passar både för areobic- och 
kromhantlar.

DUMBBEL TOWER RACK

Dimensioner
H 128 x B 57 x D 35 cm

Artikelnummer
1630103

STRENGTH 
DUMBELLS 
& BARBELLS

CASALLPRO 

Kraftig förvaringsbox för aerobic-
hantlar. Kommer med en avdelare för 
upp till fyra fack. Välj utförande med 
eller utan hjul. 
Hjul, tillval: 16600253

Dimensioner
B 65 x D 50 x H 50 cm

Artikelnummer
16600243

DUMBBELL BOX
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STRENGTH 
DUMBELLS 
& BARBELLS

CASALLPRO 



24

Rätt bänk och ställning till styrketräning kan vara 
avgörande för vilken vikt som är möjlig. Med en mer rejäl 
bänk finns möjlighet att lyfta mycket tyngre. Vår utrustning 
är designad för att hålla och klara av riktigt tuff träning. 

CASALLPRO STRENGTH 
BENCHES 
& RACKS

The right support for 
building your strength.

BENCHES
& RACKS
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Ställbar bänk med hög prestanda 
som ger hållbarhet och stabilitet. En 
kraftig stålram och pulverlackerad i 
resistent mattsvart balanserar 
prestanda och smart design. 
Integrerat grepphandtag och hjul 
möjliggör enkel transport medan en 
bred ryggdyna ger extra support och 
komfort. Rygg- och sittdyna är 
justerbar i 9 olika positioner från -10 
till 87°. 

En kraftig stålram och pulver-
lackerad i resistent mattsvart 
balanserar prestanda och smart 
design. En justerbar bänk med 4 olika 
vinklar. Behändigt handtag och hjul 
för smidig förflyttning. Memory foam 
dynan ger både en skonsam och 
bekväm träningsupplevelse.

Bänk med 45° vinkel samt fotstöd 
med vaddynor för stabilisering och 
komfort. Integrerade hjul för enkel 
förflyttning.
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Kompakt och fristående dipstativ med 
en greppvid mellan 47 och 58 cm. 
Handtagen är 38 mm i diameter.

Dimensioner
B 80 x L 142 x H 48 cm

Vikt
47.5 kg

Artikelnummer
1510583

Dimensioner
B 80 x L 142 x H 117 cm

Vikt
41 kg

Artikelnummer
1510603

Dimensioner
B 80 x L 142 x H 130 cm

Vikt
43 kg

Artikelnummer
1510593

Dimensioner
H 140 x B 85 x D 74 cm

Artikelnummer
1521853

MULTI ANGLED BENCH

AB CRUNCH BENCH

HYPER EXTENSION

DIP BAR STATION

CASALLPRO STRENGTH 
BENCHES 
& RACKS



Yteffektivt redskap som inte offrar 
kvaliteten. Designad för att hålla och 
vara enkel att använda. Justerbar i 
höjdled från 43 till 163 cm. Dess unika 
allsidighet gör Squat Rack till en 
all-in-one station för squats, bänk, 
clean pulls, floor press, overhead 
press, och mycket mer.
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Kraftig stålram pulverlackerad i 
resistent mattsvart. 4 integrerade 
viktskivshållare, 90° rörelsebana och 
en lagrad stång ger en mjuk 
funktionalitet. Designad att vara enkel 
att använda med en hög kvalitet.

En robust och gedigen design med 
numrerade frontstolpar för enkel 
justering. 12 integrerad hängen 
anpassade för olympiska viktskivor 
samt fästen för Elastic Bands.

Smidig Functional Trainer med 1:2 
motstånd. Integrerad multichins-
handtag, övningskarta och förvaring. 
4,5 kg intervaller. 

Handtag medföljer: 
2 x Enhandshandtag
1 x Tricepsrep
1 x Fotmanschett
1 x Långt draghandtag

Dimensioner
B 123 x D 125 x H 183 cm
Maxbelastning
300 kg

Artikelnummer
1521813

Dimensioner
B 200 x D 110 x H 215 cm
Startvikt
20 kg
Maxbelastning
300 kg

Artikelnummer
44300083

Dimensioner
H 225 x B 180 x D 145 cm

Artikelnummer
1521823

Dimensioner
H 223 x B 152 x D 90 cm

Artikelnummer
44200093

SQUAT RACK

SMITH MACHINE

HALF RACK

FUNCTIONAL TRAINER

CASALLPRO STRENGTH 
BENCHES 
& RACKS
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Plattform utvecklad för olympiska lyft 
i rektangulär form. Går att beställa 
tryckt med egen logotyp.

T-formad plattform utvecklad för att 
passa Casalls Half Rack. Går att 
beställa tryckt med egen logotyp.

Plattform utvecklad med yta 
optimal för olympiska lyft. Placeras i 
yta utskuren ur befintligt golv. Går att 
beställa tryckt med egen logotyp.
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Dimensioner
L 200 x B 300 x T 3 cm

Artikelnummer
P10039

Dimensioner
L 215 x B 300 x T 3 cm

Artikelnummer
P10038

Dimensioner
L 200 x B 100 x T 3 cm

Artikelnummer
1800307

PRO LIFTING PLATFORM

T-SHAPED LIFTING PLATFORM

INSERTED PLATFORM PLATE

CASALLPRO  STRENGTH 
BENCHES 
& RACKS

LÄS MER

Utforska och läs mer om Casall PROs utbud av bänkar och ställningar 
utvecklade för styrketräning och bli inspirerad på CasallPRO.com



CASALLPRO
FUNCTIONAL

Funktionell träning ska vara inspirerande såväl som 
utmanande vid varje lyft, kast och hopp - oavsett 
träningsnivå och användare. 

Casall PROs funktionella utrustning är utvecklad för att 
optimera träningen, med rätt redskap för rätt övning. 
Mångsidigheten hos redskapen ger en bred variation av 
möjliga övningar med få redskap, vilket ger ett näst intill 
oändligt träningsutbud. 
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Funktionell träning innebär att, utöver styrkan, även 
rörlighet, balans och koordinationsförmågan tränas. 
Detta genom övningar som aktiverar många olika 
muskelgrupper samtidigt genom enkla men effektiva 
övningar – både med hjälp av egen kroppsvikt samt 
med funktionella och anpassade redskap. 

Funktionell träning passar alla – de som vill ha en rejäl 
fysisk utmaning såväl som nybörjare.

CASALLPRO FUNCTIONAL 
TOOLS

Training through innovation 
and inspiration. 

FUNCTIONAL
TOOLS
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En hoppbox som är fast och stark nog 
att erbjuda en stabil landningsyta 
hopp efter hopp samtidigt som den 
är mjuk nog att du inte får minsta 
skrapsår vid ett missat hopp.

Tillverkade i järn av högsta kvalitet i 
en speciell gjutningsprocess som ger 
smidig yta, fri från hål och andra 
defekter. Formen och dimensionen 
är av internationell tävlingsstandard. 
Botten av varje kettlebell är bearbe-
tad platt för en stabil bas att träna 
ifrån. Var Kettlebell, oavsett vikt, är 
av samma storlek. Passar både för 
enhands- och tvåhandsfattning. 

Wall Ball är tillverkade i ett slitstarkt 
material med en strukturyta vilket 
ger ett bra grepp under övningar 
som i sin tur leder till säkrare kast och 
fångst. Den har förstärkta sömmar för 
bättre hållbarhet. Kan ej användas 
som Slam Ball. Diameter på 34 cm.

Kraftig säck med handtag vilket 
gör den till en mångsidig sandsäck. 
Säcken har en inre vaddering som 
förhindrar vikten från att flyttas runt i 
säcken. Den har även förstärkta 
sömmar för bättre hållbarhet. 

Dimensioner
L 50 x B 60 x H 75 cm
Vikt
23 kg
Artikelnummer
2600261

Vikt Artikelnummer
6 kg 2121061
8 kg 2121081
12 kg 2121121
16 kg 2121161
20 kg 2121201
24 kg 2121241
28 kg 2121281
32 kg 2121321
36 kg 2121361
40 kg 2121401

Vikt Artikelnummer
3 kg 212403003
4 kg 212404003
5 kg 212405003
6 kg 212406003
9 kg 212409003

Vikt Artikelnummer
5 kg 2129050
10 kg 2129100
15 kg 2129115
20 kg 2129120

SOFT PLYBOX 3-1

KETTLEBELL

WALL BALL

CORE BAG

CASALLPRO  FUNCTIONAL 
TOOLS



Funktionellt redskap som ger en 
helkroppsträning. Power Bag har flera 
olika handtag för större variation i 
grepp och övningar. Har förstärkta 
sömmar för bättre hållbarhet. 
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En boll utvecklad för att klara av att 
bli slammad - mot en platta, mot en 
vägg eller i golvet, då det till skillnad 
från övriga bollar saknas rekyl. Den 
strukturerade ytan tillsammans med 
fyllningsmaterialet, som är i 
ständig rörelse tillför en ny dimension 
till träningen. Diameter på 23-33 cm.

Sömlös konstruktion för exceptionell 
hållbarhet. Strukturerad och fast för 
ett optimalt grepp. Perfekt för nästan 
alla träningspass. Kan ej användas 
som Slam Ball. Diameter på 19-26 cm.

Konstruerad med två gjutna handtag 
vilket ger en stor variation i träningen, 
då bollen kan hållas och användas på 
olika sätt. Perfekt för rotations- 
övningar. Hög kvalitet med en  
textuerad yta och lättlästa vikt- 
markeringar. Kan ej användas som 
Slam Ball. Diameter på 23-27 cm.

Vikt Artikelnummer
8 kg 2130080
12 kg 2130112
16 kg 2130160

Vikt Artikelnummer
5 kg 2127050
10 kg 2127100
15 kg 2127115
20 kg 2127200
30 kg 2127300
40 kg 2127400
50 kg 2127500
60 kg 2127600

Vikt Artikelnummer
2 kg 2125020
3 kg 2125030
4 kg 2125040
5 kg 2125050
7 kg 2125070

Vikt Artikelnummer
5 kg 2126050
6 kg 2126060
7 kg 2126070
8 kg 2126080
9 kg 2126090
10 kg 2126100

POWER BAG

SLAM BALL

MEDICINE BALL

MEDICINE BALL GRIP

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO 
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Tillverkad  ett slittåligt syntet-
material med dubbellager och dubbla 
sömmar. En överlägsen komfort och 
prestanda. Viktvästen är noggrant 
utformad för att fördela vikten 
bekämt och säkert runt kroppen 
- utan att påverka vare sig rörlighet 
eller flexibilitet. Vikterna är uttagbara 
för möjlighet att anpassa vikten.

Battle Rope är tillverkad av en 
superstark men dyniamisk och flexibel 
polydacron. Täckt med ett yttre 
nylonhölje som ger ett extra skydd 
och är mycket slitstark. Perfekt för 
utomhusträning likt bootcamps.

Slittålig design framtagen för både 
komfort och hållbarhet. Benträning 
tillsammans med cardio har aldrig 
varit roligare. Inklusive vadderad och 
bekväm sele som jämnt fördelar 
trycket.
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Kompakt och mångsidig släde för 
push, pull och sprint träning. Höga 
vertikala handtag för att skjuta 
släden i ett upprätt läge och lägre 
horisontella handtag vilket ger en 
större utmaning. Har öglor för att 
kunna spänna fast draglina eller 
dragsele. Handtagen har en 
greppvänlig matt svart pulverlack.

Vikt
9 kg

Artikelnummer
15270303

Dimensioner
L 1200 x T 3,2 cm
Vikt
12 kg
Artikelnummer
1540101

Dimensioner
L 73 x B 38 x H 30 cm
Vikt
6.6 kg
Artikelnummer
1530331

Dimensioner
L 103 x B 60 x H 81 cm
Vikt
30 kg
Artikelnummer
1530811

WEIGHT VEST

BATTLE ROPE

PULLING SLED 

SLED

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO 



Diphandtag som enkelt hängs fast på 
ribbstol. Justerbar greppbredd. 

Längd
50 cm

Grepp
4 cm

Artikelnummer
P10036

DIP TOOL WALLBAR

Ett effektivt träningsredskap som 
passar alla olympiska- och teknik-
stänger. Utveklat för en mängd olika 
rotationsövningar anpassade till att 
bygga upp corestyrka. Integrerad 
fästögla för Battle Rope.
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Neoprenbälte med solid stålkedja och 
cliplås. Används för att lägga till 
extravikt vid dips och liknande 
övningar. 

Traditionell ribbstol i trä - utmärkt att 
använda vid en mängd olika 
övningar. Klarar en maxvikt på 170 kg.

Dimensioner
L 40 x B 46 x H 12 cm

Artikelnummer
44300061

Längd
Bälte  83 cm
Kedja 75 cm

Artikelnummer
15600893

Dimensioner
B 77 x H 219 cm

Artikelnummer
1522103

TOTAL CORE

DIP BELT

WALL BAR

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO 
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Kan monteras både på vägg och i 
tak. Bygg ut din Pull Up station 
genom att komplettera med våra 
expansionsdelar för att rymma fler. 

Brackets 180133
Bars: 180143

Ringar gjorda av järn med en grepp-
vänlig struktur. Kraftiga och snabb-
justerande fästen. Superstarka, 6 m 
långa och 3,8 cm breda remmar med 
numrering och avståndsmarkering för 
att enkelt kunna ställa in ringhöjden. 

Product Catalogue / casallPRO.com

Effektivt träningsredskap som nyttjar 
gravitationen och kroppsvikten för att 
utföra hundratals övningar. Ger egen 
kontroll över motståndet på övningen 
då det enkelt justeras genom att 
ändra ställningen med kroppen. 

Dimensioner
D 79 x L 130 cm

Grepp
32 mm

Artikelnummer
P10036

Längd
6 m

Ytterdiameter
25 cm

Artikelnummer
2106021

Längd
Justerbar 

Artikelnummer
2106077

PULL UP

GYM RINGS

BODY TRAINER

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO  

Vadderade straps som enkelt fästs vid 
Training Rig eller Chinsräcke. Ger en 
effektiv och säker träning av 
bukmusklerna. Levereras i par.

Artikelnummer
2106061

AB STRAP



Ett enkelt och effektivt tränings-
redskap som ger komfort och stöd för 
ländrygg vid magövningar.

Dimensioner
L 37 x B 30 x H 8 cm

Artikelnummer
2600161

AB MAT
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En reptränare med justerbart mot-
stånd. 4 m ändlöst rep ger en unik 
repträning med otaliga övningar med 
drag och roterande rörelser i alla 
riktningar. En flexibel funktionell 
träning som är svår att överträffa.

Väggfäste med justerbar höjd: 152421 

Smidig löpstege som enkelt rullas ut, 
hålls ned med tyngd och ligger still.

Användbara i nästan varje träningsrutin och ett utmärkt sätt att 
lägga till intensitet och exposivitet i träningen utan att använda 
vikter. Gummibanden är utmärkta för bland annat stretching, stöd 
vid chin ups och pull ups samt i kombination med skivstång. 

Dimensioner
B 22 x D 22 cm

Artikelnummer
152431

Dimensioner
L 5000 x B 50 cm

Artikelnummer
1530301

Styrka  Dimension   Artikelnummer
Red 11 kg B 1.3 x T 0.45 x L 200 cm  2109011
Black 17 kg B 2.3 x T 0.4 x L 200 cm  2109021
Purple 22 kg B 3.3 x T 0.5 x L 200 cm  2109031
Green 34 kg B 4.5 x T 0.45 x L 200 cm 2109041
Blue 45 kg B 6.5 x T 0.4 x L 200 cm  2109051

REVVL ONE

ROLL OUT LADDER

ELASTIC BANDS

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO 
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Hopprep med kullagrade handtag 
som ger ett bekvämt och säkert grepp. 
Justerbart rep med maxlängd på 300 
cm.

Ett riktigt snabbt rep som passar 
utmärkt för dubbelhopp. Justerbart 
rep med maxlängd på 300 cm och 
snabbspinnande handtag med en 
plastad 2.3 mm vajer. 

Motståndsband i naturlatex. Perfekta för stretching, 
rehab och lättare motståndsträning. 
Varje styrka levereras i 3-pack. 
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Längd  Grepp
300 cm  2.5 cm

Artikelnummer
2600291

Längd   Grepp
300 cm  2.3 cm

Artikelnummer
2600101

Styrka  Dimensioner  Artikelnummer
Red/light L 60 x B 5 x T 0.1 cm 260514
Grey/medium L 60 x B 5 x T 0.13 cm 260522
Black/hard L 60 x B 5 x T 0.15 cm 260533

JUMP ROPE

SPEED ROPE

LOOP BAND

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO 

Programmerbar timer perfekt för all 
slags cirkelträning med standard-
funktioner som aktuell tid, stoppur i 
hundradelssekunder samt fler för-
programmerade intervaller. Visar 
antal rundor, vilotid och träningstid. 
Tiden visas i rött och antal rundor i 
blått. Fjärrkontroll för enkel justering.

Dimensioner
L 72 x B 5 x H 16 cm

Artikelnummer
1550021

NO LIMIT TIMER



Flexibla och fjädrande koner i 
klassiska Kina hatt modell. Ett 
perfekt hjälpmedel under hastighets- 
och smidighetsträning. 
Levereras i 10-pack.

Dimensioner
L 5 x B 5 x H 18 cm

Artikelnummer
1530821

SMALL MARKING CONE
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Det bäst beprövade redskapet för 
mage, rygg och armar på samma 
gång. Utmärkt träning för hela buken 
och även muskler vilka annars är 
svårare att rikta träning mot. 

Dessa lättviktshäckar är ett effektivt 
redskap för all slags hastighets- och 
koordinationsträning. 
Levereras i 6-pack.

Redskap som fästs vid en släde för 
dragövningar eller i likande redskap 
för att på ett bekvämt och säkert sätt 
fördela vikten över överkroppen. 

Dimensioner    Grepp
L 24 x D 18.5 cm    3.7 cm

Artikelnummer
2600241

Dimensioner
L 30 x B 48 x H 30 cm

Artikelnummer
1530791

Dimensioner
Justerbar

Artikelnummer
1530361

AB ROLLER

HURDLE

HARNESS

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO  
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Är utformad för att hjälpa idrottare 
att accelerera snabbare och kraft-
fullare under längre sträckor. 
Fokuserar på att maximera de 6 
första meterna under accelerationen.
Hårdhet på 48 kg.

Expanderband som kan användas 
själv eller kombineras med andra 
redskap för en varierad träning. Är 
täckt med ett skyddande tygöverdrag 
som eliminerar risken för skador samt 
skyddar mot slitage och 
översträckning. 
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Redskap utvecklat för att bygga core-
styrka. Tillverkad i aluminium och med 
lagrade öglor för att fästa slastix i, 
som sedan fästs i ett fast föremål eller 
vid fötterna. Detta skapar motstånd i 
en mängd olika rörelser och övningar.

Artikelnummer
1530221

Längd  Grepp
105 cm  3.2 cm

Artikelnummer
1530011

ACCELERATOR

SLASTIX 122

FIT STICK PRO

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO  

Stabilt fäste i svartlackerad metall, 
designat för att kunna fästas både 
på vägg och i tak, för Body Trainer, 
Accelerator, Slastix, Elastic Bands och 
liknande. Ger en bred variation av 
olika möjliga träningsformer. 

Dimensioner 
Ø 10 x H 5.5 cm 

Maxbelastning
300 kg

Artikelnummer
11310803

ANCHOR BRACKET

Längd Styrka Artikelnummer
122 cm 9 kg 1530031
122 cm 11 kg 1530041
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Praktiskt förvaringsställ i svartlackerad 
metall som rymmer Core Bags, Core 
Balls, Medicine Ball, Wall Ball, Slam 
Ball och Power Bag.Stället levereras 
med 5 hyllor, vilkas positioner är 
justerbart.

Förvara utrustningen på ett enkelt, flexibelt och 
stilrent sätt med vårt Multi Storage Rack. 

Ett mångsidigt och lättåtkomligt förvaringsställ i 
svartlackerad metall som rymmer allt som behövs. 
Blanda hyllplan och gavlar efter behov - går även 
att seriekoppla. 

Dimensioner
L 49 x B 50 x H 146 cm

Artikelnummer
1663033 

  Dimensioner  Artikelnummer 
End Side 1000 H 100 x D 50 cm  1661023
End Side 1700 H 170 x D 50 cm  1661013
Ball Shelf B 120 x D 38 cm  1661033
Kettlebell shelf B 120 x D 38 cm  1661043

BAG/BALL RACK

MULTI STORAGE RACK

FUNCTIONAL 
TOOLS

CASALLPRO 

Svartlackerat förvaringsställ för enkel 
och stilren förvaring av Kettlebells.

Dimensioner
L 57 x B 78 x H 84 cm

Artikelnummer
16600193

KETTLEBELL RACK



41Product Catalogue / casallPRO.com

FUNCTIONAL 
CARDIO

CASALLPRO  

Air Bike PRO är konstruerad för 
intensiv och tuff intervallträning. En 
stationär cykel med två handtag vilka 
rör sig framåt och bakåt och med en 
fläkt som drivs av hastigheten och 
kraften på pedalerna. Air Bike PRO 
har inga förinställda elektroniska 
program, så det är användaren själv 
som kontrollerar träningen genom att 
styra motståndskraften och 
hastigheten. 

Air Run Pro är ett löpband med ett 
helt självförsörjande system. 
Användaren är kraftkällan för 
löpbandets rörelse och styr själv 
ökningen eller sänkningen av farten. 
LCD display med trådlös mottagning 
med bland annat intervall och 
wattfunktioner. Slat Belt systemet är 
så gott som friktionslöst vilket tillåter 
mjuka rörelser. Allting styrs genom 
kroppsposition och gravitation. 

Dimensioner
L 130 x B 77 x H 139 cm

Artikelnummer
34000203

Dimensioner
L 172 x B 82 x H 165 cm

Artikelnummer
34000303

AIR RUN PRO

Komplettera det funktionella träningsutbudet med 
konditionsmaskiner utvecklad för tyngre träning, 
anpassade specifikt för funktionell träning. Vårt 
funktionella konditionsutbud nyttjar användaren 
som kraftkälla vilket tillför intensitet till träningen. 

Breathtaking exercise.

FUNCTIONAL
CARDIO

AIR BIKE PRO



Med Casall PROs Training Rig erbjuds en rejäl och 
stabil träningsrigg som tillverkas efter önskemål och 
behov. Storlek, modell, färg och tillbehör anpassas efter 
varje anläggnings behov, vilket gör att varje rigg som 
ställs ut är optimal för den anläggningen. 

Vi utvecklar och tillverkar vår Training Rig i Sverige vilket 
ger dig en rigg helt i svensk design och en minskad 
miljöpåverkan genom kortare transportsträcka.

CASALLPRO
TRAINING RIG
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The core of every
functional training zone. 

TRAINING 
RIG

CASALLPRO  

Vår Training Rig lämpar sig för både elitutövande och vardaglig träning med flera alternativ för traditionella kropps-
viktsövningar som pull-ups, push-ups, monkey bar, inverterad rodd, step-ups, dips, rep, suspensionsträning, resistans-
band, gymnastikringar och mycket mer. 

Då vi utvecklar och tillverkar våra Training Rigs efter behov och önskemål 
ger det en näst intill oändlig anpassningsförmåga – från storlek, tillbehör 
och färgval.  

Med en Training Rig ges möjligheten att ta del av och erbjuda de senaste 
träningsprinciperna och metoderna för CrossFit och funktionell träning. 
Riggen underlättar både för den funktionella gruppträningen såväl som 
den individuella samtidigt som den optimerar PT-tid och intäkter. 

TRAINING
RIG
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WALLMOUNTED TRAINING RIG

TRAINING
RIG

CASALLPRO  

Den fristående riggen kan placeras var som 
helst inne på din anläggning. Placera den i en 
hörna och utveckla en funktionell träningszon 
omkring den eller placera den i mitten av 
anläggningen för att skapa en levande kärna 
med mängder av möjliga träningsformer. 

FREE STANDING TRAINING RIG

CUSTOMIZED TRAINING RIG

En väggmonterad rigg erbjuder mängder med 
möjliga träningsformer på en begränsad yta. 
Utveckla riggen efter era behov genom att 
utrusta den med rätt produker för er. 

Utveckla din Training Rig helt efter ditt utrymme 
och skräddarsy höjd, längd och bredd. Fullända 
sedan konstruktionen med utrsutning designad 
för att göra riggträningen fullständig, rolig och 
utmanande. 
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CASALLPRO   TRAINING 
RIG

OUTDOOR
TRAINING RIG
The ultimate outdoor
functional training zone. 

Utveckla träningsmöjligheterna genom att erbjuda 
någonting unikt – en funktionell träningszon utomhus. 
Gör den komplett med träningsrigg, förvaring och de 
tillbehör som kan tänkas efterfrågas. 
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CASALLPRO  TRAINING 
RIG

Optimera varje yta – såväl inne som ute. Utomhusyta i anslutning till anläggningar kan utvecklas med en 
skräddarsydd Training Rig vilken då erbjuder funktionell träning utomhus. Vår träningsrigg anpassas helt efter 
anläggningens behov och möjligheterna är obegränsade.

Casall PROs Outdoor Training Rig gulzinkbehandlas direkt vid produktion vilket gör den ultimat för utomhus-
bruk. Gulzinken fungerar som ett skyddande lager så riggen klarar av att stå utomhus året runt och håller år 
efter år utan att rosta. 

Utveckla Outdoor Training Rig konceptet ytterligare med vår Performance Locker. Det ultimata utomhustränings-
konceptet med container för effektiv förvaring och med en inbyggd Training Rig. Riggen som fästs i containern är 
gulzinkbehandlad och utvecklad för att stå utomhus året runt. Den är helt anpassningsbar efter anläggningens behov. 

Performance Locker ger möjlighet till utomhusträning en bit bort från anläggningen då Performance Locker utöver 
utmärkta träningsmöjligheter även erbjuder bra förvaringsmöjligheter. Utöver möjligheten till ett visst avstånd från 
anläggningen ger Performance Locker också en mobilitet då träningsområdet kan flyttas efter tycke och behov.  

PERFORMANCE LOCKER

OUTDOOR TRAINING RIG



CASALLPRO
GROUPTRAINIG

Casall PROs gruppträningsutbud är särskilt anpassat 
för att optimera underutnyttjade utrymmen och 
erbjuda träningslösningar som passar både mindre och 
större grupper. 

Vi erbjuder produkter till alla olika sorters 
gruppträningar – från pulshöjande boxning till 
avslappnande yoga. Produkterna kan också användas 
vid individuell träning samt vid PT-ledda träningspass. 
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CASALLPRO  GROUPTRAINING
BOXING

Throw them punches at the bag 
and hit hard. 

BOXING
Boxning är en allsidig träning som innehåller mycket intervaller 
och slagexplosioner. Träningsformen är enkel för alla att utöva, 
då utövaren själv avgör intensiteten i träningen. Genom boxning 
tränas uthållighet, styrka, smidighet, balans, teknik och kondi-
tion i en och samma träningsform. 

Perfekt för träning antingen på 
boxsäck eller mittsar. Sparring 
Glove är funktionella, hållbara 
och bekväma. Tillverkade av läder, 
PU-material och formsprutat 
skum vilket ger ett utmärkt skydd 
för handen.

Storlek   Artikelnummer
S/M  2319013
L/XL  2319023

SPARRING GLOVE
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Lätta och bekväma böjda mittsar i 
traditionell stil med stor träffyta. Är 
utmärkta för att förbättra hastighet, 
balans och precision. Tillverkade med 
ett flerskiktsskum för en stor stöt-
dämpande effekt, extra stoppning 
mot handleden med riktigt läder för 
att tåla tuff användning. 

Lätt, slitstark och välstoppad mitts 
tillverkad i läder för att tåla tuff 
användning. Levereras styckvis.

Mitts för slag och sparkar. Tillverkad i 
läder och PU-material. Stoppning för 
optimal slagabsorption och kraftiga 
handtag för säkert grepp. Levereras 
styckvis. 

Dimensioner 
H 25 x B 17.5 x T 10 cm

Artikelnummer
2313093

Dimensioner
B 23 x H 28 x T 10 cm

Artikelnummer
2313083

Dimensioner
B 28 x H 65 x T 14 cm

Artikelnummer
2313023

FOCUS MITTS

ATTACHED MITTS

STRIKE MITTS

CASALLPRO  GROUPTRAINING
BOXING

Slaghandskar i läder och 
PU-material utformade för säck- 
och mittsträning.

Storlek  Artikelnummer
S/M  23171
L/XL  23172

BAG GLOVE
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Dimensioner
H 90 x B 110 x D 50 cm

Artikelnummer
16600311

Praktiskt golvställ för handskar och 
mittsar som luftar handskarna mellan 
passen samt håller ordning. Rymmer 
20 par handskar eller mittsar. 

GLOVE AND MITTS RACK

Artikelnummer
2301051

SPRING

Extremt tålig stålfjäder som minskar 
spänningarna i boxsäckskedjan.

Dimensioner
B 35 x H 45 x D 51 cm

Artikelnummer
2308163

Vägghängt stativ för boxsäck.

BAG WALL BRACKET

GROUPTRAINING
BOXING

CASALLPRO  

Med en materialteknologi som 
kombinerar ett reptåligt baslager med 
ett slitstarkt toppskikt i läder är Punch 
Bag designad för att hålla. På 
undersidan av säcken sitter en D-ring, 
för att hålla fast säcken eller tynga 
ner den för att förhindra överdriven 
svängning. 

Dimensioner
H 140 x D 35 cm
Vikt
40 kg

Artikelnummer
2303183

PUNCH BAG
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GROUPTRAINING
BOXING

CASALLPRO  
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Yoga & Aerobic är träningsformer som utvecklar styrka, 
smidighet, rörlighet, balans och uthållighet samtidigt. Vårt 
utbud av träningsredskap anpassade för dessa tränings-
former har utvecklats med hållbarhet och funktion i fokus. 

CASALLPRO  GROUPTRAINING 
YOGA & AEROBIC

For your balance, strenght and mobility.

YOGA
& AEROBIC

Bekvämt och halksäkert material som 
är lätt att rengöra. Studiomattan 
har öljätter med 36 cm cc för enkel 
förvaring. 

En av de mest populära mattorna. 
Denna lättviktsmatta ligger platt, 
har en halkfri yta och är perfekt 
för all slags träning. Aerobicmattan 
har öljätter med 36 cm cc för enkel 
förvaring. 

Dimensioner
L 183 x B 61 x T 0.5 cm

Artikelnummer
2500013

Dimensioner
L 100 x B 50 x T 1 cm

Artikelnummer
2200051

STUDIO MAT

AEROBIC MAT
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Lättviktsyogablock som underlättar 
för att hitta korrekta yogaställningar. 
Gör det enklare att utföra några av 
de mest utmanande positionerna och 
rörelserna i yogasessioner.

Perfekt redskap som möjliggör även 
de svåraste positionerna i yoga. 

Boll av högsta kvalitet. Innehåller 2 kg 
sand för stabilitet vid golvövningar. 
Kan även användas som motstånd vid 
lyftövningar.

Dimensioner
L 22.5 x B 15 x H 7.5 cm

Artikelnummer
2600271

Dimensioner
L 224 x B 3.8 cm

Artikelnummer
2600281

YOGA BLOCK

YOGA STRAP

GYM BALL 2 KG

CASALLPRO  GROUPTRAINING 
YOGA & AEROBIC

Diameter Artikelnummer
Silver 65 cm 2505065
Svart 75 cm 2505075

Diameter
70 cm

Artikelnummer
2505070

Ett mångsidigt redskap med 
obegränsat antal träningsalternativ 
för mage, armar, ben och styrke-
träning.

GYM BALL
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Dimensioner
B 27 x D 27 x H 204 cm

Artikelnummer
16600221

Mat Rack är en enkel och smart 
lösning för lagring av olika mattor. 
Ser till att mattorna är tillgängliga för 
alla. Ett enkelt sätt att hålla det rent, 
säkert och organiserat. Rymmer upp 
till 20 mattor.

MAT RACK

Dimensioner
L 26 x B 6 x H 12 cm

Artikelnummer
16600261

Matthängare som fästs på vägg och 
rymmer upp till 10 mattor. 

MAT HANGER

Exetube tillverkade i slitstark 
naturlatex med bekväma, tåliga 
handtag. 120 cm långa. 

EXETUBE

GROUPTRAINING 
YOGA & AEROBIC

Hårdhet Artikelnummer
Red/light 210371
Grey/medium 210381
Black/hard 210391  

CASALLPRO  

Filt anpassad för att brukas under 
yogan. Kan användas som svepning 
vid avslappnande övningar eller som 
stöd vid mer utmanande övningar. 
Har en vikt på 1 kg.  

Dimensioner
L 200 x B 148 cm

Artikelnummer 
2500020

YOGA BLANKET
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GYM BALL RACK 2

Dimensioner
D 63 x B 140 cm

Artikelnummer
16600072

Väggställ för enkel förvaring av gym-
bollar. Rymmer 2 bollar. 

GYM BALL RACK SINGLE

Väggställ för smart förvaring av gym-
boll. Ett enkelt sätt att hålla ordning. 
Rymmer 1 boll.

Dimensioner
D 63 x B 51 cm

Artikelnummer
1663022

Dimensioner
B 65 x D 64 x H 160 cm 

Artikelnummer
1663013

EXETUBE RACK

En smart förvaring för att hänga upp 
och hålla ordning på sina Exetubes, 
Jump Rope, Speed Rope och Elastic 
Bands. 

GROUPTRAINING 
YOGA & AEROBIC

CASALLPRO  

LÄS MER

Utforska och läs mer om Casall PROs Yoga & Aerobics utbud eller 
bli inspirerad på CasallPRO.com
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Casall PROs hållbara och högkvalitativa utbud av pumpstänger, 
pumpvikter, och pulshöjande utrustning är utvecklat för tyngre 
träning. Med ett välsorterat utbud av styrketräning i grupp med 
bra produkter upplevs gruppträningen både som bättre och 
roligare träning. 

CASALLPRO  GROUPTRAINING
PUMP

Pump up the puls.

PUMP
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Kraftig solid pumpstång som tål lite 
tyngre belastning. Stången har ett 
lättrat grepp. 

Pumplås utvecklade för ett enkelt 
handhavande. Passar för en stång 
med en diameter på 2.5 cm.

Product Catalogue / casallPRO.com

Artikelnummer
2402081

PUMP BAR

PUMP SPRING COLLAR

CASALLPRO  GROUPTRAINING
PUMP

Pumpvikter som är utformade med 
bekväma grepp vilket gör dem lätta 
att hantera och ger möjlighet att 
bekvämt arbeta genom ett komplett 
utbud av övningar - med eller utan 
stång. Pumpvikterna ör belagda med 
ett extremt stryktåligt material. 

Vikt  Artikelnummer
1.25 kg 2406012
2.5 kg 2406025
5 kg 2406050
10 kg 2406100

PUMP WEIGHTS

Längd  Grepp
150 cm  2.5 cm

Vikt  Artikelnummer
6 kg  2402071

Stilrent, fristående ställ för förvaring 
av pumpvikter. Rymmer upp till 20 set 
och 10 stänger.

Dimensioner
B 90 x D 49 x H 156 cm

Artikelnummer
1663063

PUMP RACK 
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Smidig och smart förvaring av 
stepupbrädor. Rymmer 10 Step Up 
Boards.

Dimensioner
D 44 x B 105 x H 172 cm

Artikelnummer
16600203

STEPPER RACK

GROUPTRAINING
PUMP

CASALLPRO  

PUMP PLATE RACK

Fristående ställ för förvaring av 10 kg 
pumpvikter. Fungerar också som extra 
ställ till Pump Rack för utökad 
förvaring av pumpvikter. 

Dimensioner
B 54 x D 51 x H 146.5 cm

Artikelnummer
1663073

Träningsredskap för olika balans-, 
konditions- och styrkeövningar. Stabil 
och kraftig basplatta med en tålig 
och halkfri kupol. 

Dimensioner
Ø 63 x H 21 cm

Artikelnummer
2600303

BALANCE STEP

Stabil stepupbräda konstruerad för 
att hålla. En halkfri och stöt-
dämpande stepyta gör den bekväm 
att använda och gummifötter ger 
ultimat grepp och stabilitet. Justerbar 
i tre olika höjder. 

Dimensioner
L 97 x B 36 x H 16/21/26 cm

Artikelnummer
2600171

STEP UP BOARD
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Stilren väggförvaring av Balance 
Steps.

Förvaringsställ med plats för 
18 Balance Steps. Med hjul för enkel 
förflyttning. 

Dimensioner
L 128 x D 18 cm

Artikelnummer
16600333

Dimensioner
B 123 x H 200 x D 56 cm

Artikelnummer
16600231

BALANCE STEP WALL RACK

BALANCE STEP RACK

GROUPTRAINING
PUMP

CASALLPRO  

LÄS MER

Utforska och läs mer om Casall PROs Pumputbud och 
bli inspirerad på CasallPRO.com



Med väl utvalda produkter speciellt utvecklade för 
uppvärmning och återhämtning förebyggs risken för 
skador. Våra produkter kan utöver att användas vid 
uppvärmning och återhämtning också användas för att 
utveckla flexibiliteten eller bygga muskler. 

Ett perfekt komplement för alla som tränar, all 
rehabilitering och för alla anläggningar.

CASALLPRO
WARM UP
& RECOVERY
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Casall PROs sortiment av redskap för uppvärmning och 
återhämtning är utvecklade för att förebygga risker för 
skador och hjälp till fullgod återhämtning efter träningen. 

CASALLPRO  WARM UP 
& RECOVERY

To recover your strength and build 
yourself up. 

WARM UP
& RECOVERY

Dubbelsidig balanskudde som både 
kan användas som balansbräda eller 
massagekudde. Använd med fria 
vikter för att träna coremusklerna eller 
som ett ryggstöd för att lindra stress 
och spänningar i ryggen. 

Dimensioner
Ø 36 x L 150 cm

Artikelnummer
2603

BALANCE CUSHION

Det här är ett utmärkt 
träningsredskap för att stärka upp 
vrister, ben och bål samt för att 
förbättra koordinationen.

Dimensioner
Ø 26.5 x H 7.5 cm

Artikelnummer
2600313

BALANCE BOARD
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En speciellt utformad boll för att nå 
de djupaste muskelvävnaderna för 
att lindra stress och spänningar som 
orsakas av tryckpunkter. Perfekt 
redskap för uppvärmning och åter-
hämtning. 

En massagerulle som når de djupaste 
muskelvävnaderna för att ge den 
mest lugnande stress- och spännings-
avlastningen. Något böjbar för bättre 
resultat vid användning. 

Motverkar spänningar, ökar blod-
flödet samt lindrar strama och ömma 
muskler. Med det unika mönstret 
motverkas spända muskler med 
precisionsmassage.

Används för att mjuka upp vävnader i kroppen för att öka 
flexibiliteten, balansen och styrkan. De större storlekarna 
täcker ett stort muskelområde vilket gör dem optimala att 
använda för avancerade core- och balansövningar. 

Diameter
6 cm

Artikelnummer
2504081

Dimensioner
Ø 60 x L 41 cm

Artikelnummer
2504141

Dimensioner
Ø 14 x L 34 cm

Artikelnummer
2504131

PRESSURE POINT BALL

MASSAGE ROLLER

TUBE ROLL

FOAM ROLL

CASALLPRO WARM UP 
& RECOVERY

Storlek  Dimensioner   Artikelnummer
Small  Ø 15 x L 31 cm  2504071
Medium  Ø 15 x L 61 cm  2504061
Large  Ø 15 x L 91 cm  2504101



MATRIX
STRENGTH

Ett komplett och branschledande utbud av 
styrketräningsutrustning med förbättrad prestanda, 
komfort och resultat. Matrix är ett innovativt 
kommersiellt fitnessvarumärke som jobbar med kreativ
problemlösning med användaren i åtanke. Vår 
styrkeutrustning har en standard som andra märken 
strävar efter att nå.
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Den kraftfulla och ergonomiska ULTRA-serien ger dig de mest avancerade 
funktionerna tillsammans med branschens mest hållbara komponenter. Serien 
har en tendens att överträffa förväntningar på styrketräningsutrustning med 
sin hållbarhet och estetik. 

– Action Specific Grips minskar belastningen på handens kontaktpunkter.
– Låg viktstapel ger en estetisk och luftig känsla i gymmet.
– Genomtänkt och utformad med smidiga konvergerande och divergerande 
 rörelser.

MATRIX STRENGTH 
ULTRA

The ultimate strength
training experience

ULTRA
SERIES
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– Konvergerande armrörelse som ger
 ett naturligt rörelsemönster.
– Justerbar startposition som ger ett
 ökat rörelseomfång.
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Designad för enkelt handhavande.

– Oberoende armar för ökad 
 månsidighet.
– Överdimensionerade armdynor för  
 en större anpassning och komfort.
– Roterande handtag som ger en  
 naturlig rörelse.

– Vinklad användningsposition för  
 ökad komfort och stabilisering.
– Konturerade armdynor för ökad  
 komfort.
– Roterande armar som anpassas  
 för alla användare och ett bättre
 rörelseomfång.
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– Konvergerande armrörelse som ger  
 ett naturligt rörelsemönster. 
– Dual-positionhandtag som tillåter  
 större variation. 
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Tillbakalutad sittställning för bättre  
 hållning och stöd.

Dimensioner
L 150 x B 146 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187133

Dimensioner
L 106 x B 145 x H 130 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187213

Dimensioner
L 119 x B 167 x H 139 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187123

Dimensioner
L 166 x B 144 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187233

CONVERGING CHEST PRESS S13

LATERAL RISE S21

PEC FLY / REAR DELT S22

CONVERGING SHOULDER PRESS S13

MATRIX STRENGTH 
ULTRA



– Utåtgående armrörelse som ger ett  
 naturligt rörelsemönster.
– Vinklad sits ger en korrekt position.
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Lårkuddarna justeras enkelt för att  
 ge stabilitet och komfort.
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– Utåtgående armrörelse som ger ett 
 naturligt rörelsemönster.
– Dual-positionhandtag som tillåter  
 en större variation. 
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Justerbar bröstdyna anpassas för  
 alla användare.

– Oberoende rörelse för större   
 variation i träningen.
– Vridbara handtag för att passa alla  
 användare.
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Designad för enkelt handhavande.

– Roterande handtag som anpassas  
 för att passa alla användare. 
– Vinklad ryggdyna ger bättre   
 stabilisering och komfort.
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.

Dimensioner
L 155 x B 152 x H 197 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187333

Dimensioner
L 158 x B 143 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187343

Dimensioner
L 138 x B 160 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187403

Dimensioner
L 155 x B 107 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187423

DIVERGING LAT PULLDOWN S33

DIVERGING SEATED ROW S34

INDEPENDENT BICEPS CURL S40

TRICEPS PRESS S42

MATRIX STRENGTH 
ULTRA
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– Böjda ryggkuddar för full muskel-
 sammandragning och komfort.
– Justerbara handtag för att passa  
 alla användare.
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Dual pivot design för ökad   
 användarkomfort.

– Multi-position fotplattor för att  
 passa alla olika användare.
– Startpositionen justeras enkelt med  
 tumgrepp.
– Konturerad ryggdyna för ökad  
 användarkomfort.

– Knästående ställning minimerar  
 ryggstressen medan höftböjar-
 muskelaturen stretchas.
– Konturerad knädyna för ökad 
 stabilisering och komfort.
– Rörelseomfång med 8 olika   
 användarpositioner.
– Överdimensionerat styre för att  
 passa alla användare. 
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– Vinklad och justerbar sits
  ger större användarkomfort.
– Fotplatta med visuella indikationer  
 för fotställning. 
– Startposition justeras enkelt med  
 tumgrepp.

Dimensioner
L 132 x B 120 x H 148 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187513

Dimensioner
L 145 x B 120 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187523

Dimensioner
L 114 x B 122 x H 139 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187553

Dimensioner
L 206 x B 111 x H 152 cm
Viktpaket
182 kg

Artikelnummer
41187703

ABDOMINAL CRUNCH S51

BACK EXTENSION S52

ROTARY TORSO S55

LEG PRESS S70

MATRIX STRENGTH 
ULTRA
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MATRIX STRENGTH 

ULTRA

– Justerbar startposition för ökat  
 rörelseomfång.
– Fotpinnar och formade knädynor  
 för stabilisering och stöd.
– Lutad ryggdyna för ökad komfort  
 av ländryggen.

Dimensioner
L 172 x B 164 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187743

HIP ADDUCTOR S74

– Vinkeln mellan sits- och ryggdynan  
 uppmuntrar till full quadriceps-
 kontraktion i rörelsen. 
– Självjusterande skenbenskudde för  
 ökad användarvänlighet.
– Stödläge tydligt markerat för   
 korrekt placering.
– Startposition justeras enkelt med  
 tumgrepp.

– Rygg-, lår- och skenbensdyna  
 justeras enkelt från sittande   
 ställning. 
– Vinklad sits och unika pivolägen för 
 full hamstringskontraktion.
– Justerbar lårdyna ger stabilitet  
 under träningen. 

– Konturerade armbågsdynor ger  
 större stabilitet och komfort.
– Vinklade dynor eliminerar stress i  
 ländryggen.

Dimensioner
L 155 x B 120 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187713

Dimensioner
L 149 x B 119 x H 130 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187723

Dimensioner
L 173 x B 111 x H 130 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187733

LEG EXTENSION S71

SEATED LEG CURL S72

PRONE LEG CURL S74
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MATRIX STRENGTH 

ULTRA

MER OM MATRIX ULTRA 

– Justerbar startposition för ökat  
 rörelseomfång.
– Fotpinnar och formade knädynor 
 för stabilisering och stöd.
– Lutad ryggdyna för ökad komfort 
 av ländryggen.

– Vinklad ställning som ger ett större  
 svankstöd.
– Rörelseomfånget passar olika 
 användare och startpositioner.  

– 25° vinkel för optimal gluteus-
 aktivering.
– Justerbar bröstdyna.
– Överdimensionerade fotplattor för 
 ökad stabilitet.

Dimensioner
L 172 x B 129 x H 130 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187753

Dimensioner
L 149 x B 114 x H 150 cm
Viktpaket
181 kg

Artikelnummer
41187773

Dimensioner
L 150 x B 146 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187783

HIP ABDUCTOR S75

CALF EXTENSION S77

GLUTE S78

Utveckla anläggningen genom att välja till Intelligent 
Training Console till dina träningsmaskiner från Ultra-serien. 
Läs vidare om Intelligent Training Console och hur anläggningen 
kan utvecklas under avsnittet Technology. 

Läs mer om programmet, Ultra-seriens olika egenskaper, se 
möjliga färgkombinationer och ladda ner produktblad på 
CasallPRO.com
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VERSA är vår mest mångsidiga serie vilken erbjuder många val-
möjligheter. Välj mellan lätt- eller tungviktsmagasin och andra olika 
tillval som ger möjligheten att sätta ihop en hel maskinpark eller 
bygga ett styrketräningsområde som är rätt anpassat för varje 
utrymme.  

VERSA-serien är den perfekta blandningen mellan optimal funktion,
estetik och smarta alternativ - allt för en naturlig, behaglig och ef-
fektiv träningsupplevelse. Bilderna visar VERSA-serien i PLUS 
utförande.  

MATRIX STRENGTH 
VERSA

The power of choice in 
strength training

VERSA
SERIES
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– Oberoende, konvergerande arm- 
 rörelser som ger ett naturligt 
 rörelsemönster.
– Justerbar startposition som ger ett
 ökat rörelseomfång.
– Designad för enkelt handhavande.

– Ledande pressarmar som   
 tillgodoser individuella underarms-
 längder och varierande banor av  
 rörelsen.
– Handtagens position är optimerade  
 för bakre deltamuskeln och fly-
 motion.
– Framåtlutande position för bättre  
 komfort och handhavande.

– Oberoende, konvergerande arm-
 rörelser som ger ett naturligt   
 rörelsemönster.
– Dual-position handtag som tillåter  
 större variation.
– Motviktsarmar för optimerat 
 motstånd.
– Designad för enkelt handhavande.

– Oberoende divergerande armar  
 som ger ett naturligt rörelsemönster.
– Vinklad sits, vilket ger optimal 
 position.
– Lårdynor justeras enkelt för att ge 
 både stabilitet och komfort.

Dimensioner
L 139 x B 135 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140133

Dimensioner
L 151 x B 169 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 68 kg
Heavy  91 kg
Plus  91 kg

Artikelnummer
41140223

Dimensioner
L 171 x B 144 x H 204 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140233

Dimensioner
L 155 x B 150 x H 185 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140333

CONVERGING CHEST PRESS S13

PECTORAL FLY / REAR DELT S22

CONVERGING SHOULDER PRESS S23

DIVERGING LAT PULLDOWN S33

MATRIX STRENGTH 
VERSA
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– Multi-position fotplattor för att  
 passa alla användare.
– Konturerad ryggdyna för ökad  
 användarkomfort.
– Designad för enkelt handhavande.

Dimensioner
L 133 x B 167 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140523

– Konvergerande armrörelse som ger
 ett naturligt rörelsemönster.
– Justerbar startposition som ger ett
 ökat rörelseomfång.
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Designad för enkelt handhavande.

– Vinklad armdyna för stabilitet och  
 begränsar oönskade axelrörelser.
– Vinklade handtag för minskade  
 påfrestningar på handleder.
– Designad för enkelt handhavande.

– Roterande handtag som anpassas  
 för att passa alla användare.
– Vinklad ryggdyna ger bättre   
 stabilisering och komfort.
– Designad för enkelt handhavande.

Dimensioner
L 139 x B 99 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140343

Dimensioner
L 122 x B 127 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 68 kg
Heavy  91 kg
Plus  91 kg

Artikelnummer
41140403

Dimensioner
L 156 x B 108 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140423

DIVERGING SEATED ROW S34

BICEPS CURL S40

TRICEPS PRESS S42

BACK EXTENSION S52

MATRIX STRENGTH 
VERSA
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– Lår- och skenbensdyna justeras  
 enkelt från sittande ställning.
– Vinklad sits och unika pivotlägen 
 för full hamstringskontraktion.
– Justerbar lårdyna ger stabilitet  
 under träningen. 

Dimensioner
L 177 x B 113 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 68 kg
Heavy  91 kg
Plus  91 kg

Artikelnummer
41140723

– Böjd ryggkudde för full muskel-
 sammandragning och komfort.
– Justerbara handtag för att passa  
 alla användare.
– Dual-pivotdesign för naturlig 
 bukrörelse.
– 3-positions design - träning av  
 både främre och sneda 
 magmuskler.

– Enhandsgrepp med integrerad 
 luftcylinder för enkel och smidig  
 justering av startposition.
– Låg bottenkonstruktion för enkel 
 av- och påstigning.
– Fotplatta med visuella markeringar
 för fotposition.

– Vinkel mellan sits- och ryggdyna  
 uppmuntrar till full quadriceps-
 kontraktion i rörelsen.
– Självjusterande skenbenskudde för  
 ökad användarvänlighet.
– Stödläge tydligt markerat för   
 korrekt placering.

Dimensioner
L 137 x B 141 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140533

Dimensioner
L 119 x B 120 x H 102 cm
Viktpaket
Standard 188 kg
Heavy  188 kg
Plus  188 kg

Artikelnummer
41140703

Dimensioner
L 184 x B 129 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140713

ABDOMINAL S53

LEG PRESS S70

LEG EXTENSION S71

SEATED LEG CURL S72

MATRIX STRENGTH 
VERSA



– Kombinerad in- och utsida.
– Justerbar startposition för ökat 
 rörelseomfång.
– Fotpinnar och formade knädynor  
 för stabilisering och stöd.
– Lutad ryggdyna för ökad komfort  
 av ländryggen.
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– Justerbar bröstdyna. 
– Upprätt position, formade arm-
 dynor och stor fotplatta för ökad  
 komfort.

– Utformad för enkel av- och   
 påstigning.
– Dual-positionshandtag som ger en  
 större variation. 
– Förhöjt fotstöd ger stabilitet och  
 komfort under tunga lyft.
– Tillbakalutat läge för bättre stöd  
 för svanken.
– Smidig övergång mellan övningar 
 med enkel justering.

– Lättjusterad lårdyna för optimal  
 stabilitet och komfort.
– Förhöjt fotstöd ger stabilitet och 
 komfort under tunga lyft.
– Linhjulshölje som minimerar slitage  
 och ökar hållbarhet på varjern.

Dimensioner
L 170 x B 160 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41140743

Dimensioner
L 178 x B 100 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 68 kg
Heavy  68 kg
Plus  68 kg

Artikelnummer
41140783

Dimensioner
L 154 x B 157 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41151313

Dimensioner
L 180 x B 158 x H 226 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41153313

HIP ADDUCTOR / ABDUCTOR S74

GLUTE S78

MULTI PRESS S131

LAT PULLDOWN / SEATED ROW S331

MATRIX STRENGTH 
VERSA
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– Kompakt design minimerar behövd  
 golvyta.
– Linhjulshölje som minimerar slitage 
 och ökar hållbarheten på vajern.
– Fotplattform för bättre stabilitet.

– Vinklad sits och ländryggsdyna för  
 en ökad komfort.
– Multi-positionsfotstöd för att passa  
 alla användare.
– Låg handtagsposition som erbjuder  
 enkel av- och påstigning.

– Multi-positions pull-uphandtag. 
– Vinklade dipsgrepp uppmuntrar  
 till rätt handplacering och muskel- 
 variation.
– Knäplattform fälls enkelt upp om  
 man inte vill ha viktassistans.
– Stora plattformar ger enkel av- och 
 påstigning.
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– Vinklade dynor och optimal rörelse-
 bana främjar full muskelsamman-
 dragning och anpassning för båda
 övningarna.
– Dubbelverkande kammekanik för  
 en smidig övergång mellan 
 övningarna.
– Justeringar utförs enkelt i sittande
 ställning.

Dimensioner
L 167 x B 125 x H 226 cm
Viktpaket
Standard 68 kg
Heavy  91 kg
Plus  91 kg

Artikelnummer
41154013

Dimensioner
L 132 x B 132 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41155313

Dimensioner
L 143 x B 153 x H 220 cm
Viktpaket
Standard 93 kg
Heavy  93 kg
Plus  93 kg

Artikelnummer
41156013

Dimensioner
L 178 x B 118 x H 167 cm
Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy  104 kg
Plus  104 kg

Artikelnummer
41157113

BICEP / TRICEP S401

AB / LOW BACK S531

CHIN / DIP ASSIST S601

LEG EXTENSION / CURL S711

MATRIX STRENGTH 
VERSA
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Till Matrix VERSA-serie finns följande tillval tillgängliga att beställa till din order:

– Action Specific Grips minskar belastningen på handens kontaktpunkter.
– Fjäderdämpad sätesjustering.
– Elektronisk rep.räknare och timer.
– Ergonomiska justeringshandtag.
– Top wing.
– Heavy viktpaket.
– Integrerade extravikter.

VERSA+ Tillval

– Multi-positions pull-uphandtag ger ett bekvämt,  
 säkert grepp och en stor träningsvariation.
– Helt inkapslade viktmagasin för ökad säkerhet. 
– Integrerade övningsplakat med ett brett   
 spektrum av övningar och korrekta användar-  
 positioner.
– 1:2 förhållande som ger en jämn och behaglig   
 träning. 
– Enhandjustering för enkelt hantering. 
– Tydligt markerade justeringar för användar-  
 vänlighet. 

Dimensioner
D 112 x B 160 x H 238 cm

Viktpaket
Standard  2 x 68 kg
Faktisk maxvikt  2 x 34 kg
Heavy  2 x 95 kg
Faktisk maxvikt 2 x 61 kg

Viktintervall
2.3 kg

Artikelnummer
41230183

VERSA FUNCTIONAL TRAINER FTS18

MATRIX STRENGTH 
VERSA

Läs mer om VERSA-serien och de olika möjliga tillvalen på CasallPRO.com
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MATRIX STRENGTH 
VERSA
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AURA-serien är en riktig klassiker med sin överlägsna blandning av funktioner 
och förfiningar som vänder sig till träningsentusiaster av alla slag. 
Oberoende konvergerande och divergerande rörelser på utvalda enheter ger 
Aura-maskinerna en naturlig motståndsrörelse som känns mjuk och behaglig. 
Ergo Form-kuddar säkerställer en korrekt kroppsanpassning och stöd.

Förutom att erbjuda en unik design som lockar användare, garanterar 
konstruktionen varaktig styrka och hållbarhet - en omisskänlig aura av stolthet.

MATRIX STRENGTH 
AURA

The standars in 
performance and design

AURA
SERIES
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– Justerbar pressarm.
– Overhead pivot ger en mer naturlig  
 rörelse jämfört med lägre  
 roterande.
– Dubbla handtagspositioner för  
 större variation. 

– Dubbla hantagspositioner för   
 större variation.
– Oberoende armar säkerställer en  
 mer balanserad träning genom att 
 tillåta den dominerande sidan  
 kontrollera utövandet.
– Justerbar startposition.

– Oberoende armar för ökad 
 mångfalld.
– Överdimensionerade armdynor för 
 en större anpassning och komfort.
– Roterande handtag ger en naturlig 
 rörelse.

– Pressarmen inkluderar både bar  
 och neutralt grepp för   
 användarens individuella 
 preferenser eller begränsningar.
– Motviktsarmar för optimerat   
 startmotstånd.

Dimensioner
L 127 x B 166 x H 185 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133103

Dimensioner
L 113 x B 157 x H 151 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133123

Dimensioner
L 128 x B 155 x H 175 cm
Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133133

Dimensioner
L 152 x B 147 x H 151 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133203

CHEST PRESS S10

PECTORAL FLY S12

CONVERGING CHEST PRESS S13

SHOULDER PRESS S20

MATRIX STRENGTH 
AURA



– Full ryggdyna ökar användarens  
 position, komfort och stöd.
– Oberoende armar vilket säkerställer 
 en balanserad träning.
– Självjusterande handtag för ökad 
 användarvänlighet.
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– Ledande pressarmar som tillgodo-
 ser individuella underarmslängder
 och varierande banor av rörelse.
– Handtagens position är optimerad 
 för att minska behovet av att   
 justera sittställning mellan bakre  
 deltamuskeln och fly motion.

– Oberoende armar med   
 konvergerande naturlig rörelse.
– Dual-positionhandtag som tillåter  
 en större variation.
– Motviksarmar för optimerat start- 
 motstånd. 

– Lårdynor justeras enkelt och ger  
 både stabilitet och komfort.
– Rak stång med vinklade ändar
 säkerställer korrekt arm- och 
 handledsposition genom hela
 rörelsemönstret.

Dimensioner
L 154 x B 152 x H 151 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133213

Dimensioner
L 134 x B 192 x H 204 cm
Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133223

Dimensioner
L 154 x B 149 x H 174 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133233

Dimensioner
L 145 x B 120 x H 222 cm
Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133303

LATERAL RAISE S21

REAR DELT / FLY S22

CONVERGING SHOULDER PRESS S23

LAT PULLDOWN S30

MATRIX STRENGTH 
AURA
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– Dubbla handtagspositioner för  
 större variation i träningen av   
 mitt och övre ryggmuskler.
– Den höga leden skapar en bio- 
 mekaniskt optimal båge av rörelsen.

– Oberoende divergerande armar  
 ger ett naturligt rörelsemönster.
– Vinklad sits för optimal position. 
– Lårdynor justeras enkelt för ökad 
 stabilitet och komfort.

– Oberoende divergerande armar 
 ger ett naturligt rörelsemönster.
– Dual-positionshandtag ger större 
 träningsvariation. 
– Justerbar bröstdyna för ökad   
 komfort.
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– Vinklad armdyna för stabilitet och 
 begränsning av oönskad axel-  
 rörelse.
– Vinklade handtag för minskad 
 påfrestning på handleder.

Dimensioner
L 151 x B 92 x H 211 cm
Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133313

Dimensioner
L 147 x B 88 x H 212 cm
Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133333

Dimensioner
L 154 x B 88 x H 199 cm
Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133343

Dimensioner
L 122 x B 109 x H 151 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133403

SEATED ROW S31

DIVERGING LAT PULLDOWN S33

DIVERING SEATED ROW S34

ARM CURL S40

MATRIX STRENGTH 
AURA



– Vridbara handtag för anpassning  
 av axelbredd. 
– Handtag ger en säker och halkfri 
 känsla.
– Vinklad ryggdyna för minskad  
 stress i axelleden.
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– Sits- och armdyna är vinklade för 
 ökad stabilitet och komfort.
– Ledat handtag för anpassning av 
 olika längd på underarmar.

– Handtag och rundad bröstdyna  
 för ökad komfort.
– Justerbar pressarm för olika  
 startpositioner. 

– Unik design som ger en skön och 
 naturlig crunch rörelse som   
 maximerar bukkontraktionen.
– Dynor och handtagsposition för en 
 ökad stabilitet. 

Dimensioner
L 159 x B 128 x H 174 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133423

Dimensioner
L 117 x B 108 x H 151 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133453

Dimensioner
L 137 x B 94 x H 150 cm
Viktpaket
68 kg

Artikelnummer
41133503

Dimensioner
L 143 x B 112 x H 151 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133513

SEATED DIP S42

TRICEPS EXTENSION S45

ABDOMINAL S50

ABDOMINAL CRUNCH S51

MATRIX STRENGTH 
AURA
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– Justerbart, halkfritt fotstöd för  
 säker och korrekt position. 
– Konstruktion som främjar   
 samverkad funktion i höft och   
 nedre ryggmuskler. 
– Dyna för ökat stöd av nedre rygg.

– Unik design förstärker korrekt  
 användarposition. 
– Rörelseomfånget är justerbart i 
 10° intervaller.
– Fotstöd för ordentlig stabilitet.

– Justerbara dipshandtag i bredd. 
– Chinshandtagen har både bar
 och neutralt grepp. 
– Fotsteg för enkel av- och 
 påstigning.
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– Fyrpunktslänkarmar ökar 
 anpassningen och ger varierat  
 motstånd.
– Stor halkfri fotplatta för att passa
 alla användare. 

Dimensioner
L 158 x B 107 x H 175 cm
Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133523

Dimensioner
L 164 x B 97 x H 174 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133553

Dimensioner
L 118 x B 122 x H 213 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133603

Dimensioner
L 210 x B 125 x H 185 cm
Viktpaket
175 kg

Artikelnummer
41133703

BACK EXTENSION S52

ROTARY TORSO S55

DIP / CHIN ASSIST S60

LEG PRESS S70

MATRIX STRENGTH 
AURA



– Vinklad sits- och ryggdyna för  
 ökad komfort och uppmuntrar till  
 full quadricepskontraktion utan 
 hamstringsflexibilitet-
 begränsningar.
– Självjusterande dyna för skenben  
 ger ökad användarvänlighet.
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– Rygg- och skenbensdyna justeras 
 utan att påverka knä- eller 
 startspositionens vinkel.

– Bröst- och höftdyna bildar en 
 avvikande vinkel som uppmuntrar
 ett fullt rörelsemönster och minskar 
 stress i nedre rygg. 

– Stabila bendynor och dubbla fot-
 stöd för att motverka oönskad  
 rörelse runt knät.
– Framförplacerat viktmagasin för 
 ökad integritet. 

Dimensioner
L 179 x B 109 x H 174 cm
Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133713

Dimensioner
L 179 x B 109 x H 174 cm
Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133723

Dimensioner
L 178 x B 112 x H 174 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133733

Dimensioner
L 167 x B 164 x H 151 cm
Viktpaket
100 kg

Artikelnummer
41133743

LEG EXTENSION S71

SEATED CURL S72

PRONE LEG CURL S73

HIP ADDUCTOR S74

MATRIX STRENGTH 
AURA
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– Stabila bendynor och dubbla 
 fotstöd för att motverka oönskad  
 rörelse runt knät. 
– Framförplacerat viktmagasin för 
 ökad integritet.

– Höftrörelsen utförs stående vilket 
 ger en bättre anpassning och  ökat 
 engagemang i benmuskelaturen.
– Justerbar i höjd för optimal 
 positionering. 
– Utgångsläge sker stegvis i 15° 
 intervaller genom 270° rotation. 

– Kraften överförs genom höfterna
 för att eliminera belastning på
 ryggraden. 
– Böjda fotplattor för bekväm 
 positionering och ökad stabilitet.
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– 1:4 förhållande för ett lågt start- 
 motsånd och snabba rörelser. 
– Svängbar tillbehörsstation med 
 övningsinstruktioner och plats för
 handtag. 
– Multihandtag med klätterväggs-
 grepp.
– Integrerade vikbara fotsteg för 
 enkel åtkomst. 
– Handtag medföljer. 

Dimensioner
L 167 x B 108 x H 151 cm
Viktpaket
100 kg

Artikelnummer
41133753

Dimensioner
L 112 x B 120 x H 184 cm
Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133763

Dimensioner
L 173 x B 69 x H 151 cm
Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133773

Dimensioner
L 169 x B 130 x H 234 cm
Viktpaket
2 x 176 kg

Artikelnummer
41234003

HIP ABDUCTOR S75

ROTARY HIP S76

CALF PRESS S77

FUNCTIONAL TRAINER MSFT400

MATRIX STRENGTH 
AURA



– Vida, dubbla justerbara linhjul för  
 träningsvariation. 
– Pullupbar med både lats- och  
 neutralgrepp.
– Enhandsjustering för enkel   
 hantering.
– Linhjulshölje som minimerar slitage  
 och ökar hållbarheten. 
– 1:2 förhållanden som ger en jämn 
 och behaglig träning.
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– Enhandshöjdjustering för enkel  
 användning. 
– 1:2 förhållanden ger mjuka rörelser 
 och mindre inkrementella vikt-  
 förändringar.
– Handtag för stöd under träningen.
– Moduldesign som gör det möjligt  
 att skräddarsy utrymmet.

– 2 oberoende vajrar för större   
 träningsvariation.
– Rörliga lårdynor möjliggör snabba 
 och enkla justeringar.
– Bred kontursits för ökad komfort.
– Moduldesign som gör det möjligt 
 att skräddarsy utrymmet.

– Rörlig remskiva för en längre   
 hållbarhet.
– 1:1 förhållande möjliggör tyngre 
 träning.
– Ryggdyna för ökad stabilitet och  
 komfort.
– Moduldesign som gör det möjligt 
 att skräddarsy utrymmet.

Dimensioner
L 397 x B 90 x H 240 cm
Viktpaket
2 x 91 kg

Artikelnummer
41233203

Dimensioner
L 68 x B 70 x H 240 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41231213

Dimensioner
L 126 x B 120 x H 252 cm
Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41231223

Dimensioner
L 85 x B 59 x H 240 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41231233

ADJUSTABLE CABLE CROSS MS20

ADJUSTABLE PULLEY MS24

LAT PULLDOWN MS51

TRICEPS PRESSDOWN MS52

MATRIX STRENGTH 
AURA
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– 2 oberoende vajrar för större   
 träningsvariation. 
– 1:1 förhållanden möjliggör tyngre  
 träning.
– 2 stora fotplattformar och över- 
 dimensionerat säte.
– Moduldesign som gör det möjligt  
 att skräddarsy utrymmet.

– 2 Lat Pulldown.
– 2 Triceps Pressdown.
– 2 Low Row.
– 2 Adjustable Pulley.

– 1 Lat Pulldown.
– 1 Triceps Pressdown.
– 1 Low Row.
– 2 Adjustable Pulley.
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– 1 Lat Pulldown.
– 1 Triceps Pressdown.
– 1 Low Row.
– 1 Adjustable Pulley.

Dimensioner
L 230 x B 71 x H 240 cm
Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41231243

Dimensioner
L 561 x B 370 x H 252 cm

Artikelnummer
41233803

Dimensioner
L 482 x B 370 x H 252 cm

Artikelnummer
41233503

Dimensioner
L 168 x B 370 x H 252 cm

Artikelnummer
41233403

LOW ROW MS53

8 STACK MULTI STATION

5 STACK MULTI STATION

4 STACK MULTI STATION

MATRIX STRENGTH 
AURA



– 1:2 förhållande för lågt start-
 motstånd och snabba rörelser.
– Integrerade chinshandtag.

– Stationer med 3 viktmagasin för 
 fler användare att utöva samtidigt.
– 1 Lat Pulldown.
– 1 Seated Row.
– 1 Seated Curl.

Dimensioner
L 377 x B 110 x H 230 cm
Viktpaket
2 x 91 kg

Artikelnummer
41212203

Dimensioner
L 293 x B 327 x H 218 cm
Viktpaket
3 x 91 kg

Artikelnummer
41212303

ADJUSTABLE CABLE CROSSOVER MS20

3-STACK MULTISTATION MG30
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G1-serien är den perfekta kombinationen av värde och variation. Den erbjuder 
ett brett utbud av hållbara alternativ i en klassisk design. Från utrymmes-
besparande multistationsenheter till bänkar och ställ. 

MATRIX STRENGTH 
G1

Diversity and durability 
to get the job done. 

G1
SERIES
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– 1 Lat Pulldown.
– 1 Triceps Pressdown.
– 1 Low Row.
– 1 Multi Adjustablestation.
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– 1 Lat Pulldown.
– 1 Triceps Pressdown. 
– 1 Low Row. 
– 2 Multi Adjustablestation.

Dimensioner
L 387 x B 180 x H 230 cm
Viktpaket
4 x 91 kg

Artikelnummer
41212403

Dimensioner
L 482 x B 286 x H 230 cm
Viktpaket
5 x 91 kg

Artikelnummer
41212503

4-STACK MULTISTATION MS40

5-STACK MULTISTATION MS50

MATRIX STRENGTH 
G1

– 2 Lat Pulldown.
– 2 Triceps Pressdown.
– 2 Low Row.
– 2 Multi Adjustable. 

Dimensioner
L 586 x B 479 x H 230 cm

Artikelnummer
41212803

8-STACK MULTISTATION MS80

– 3-punktsdesign för bättre stabilitet. Dimensioner
L 154 x B 57 x H 45 cm

Artikelnummer
41311513

FLAT BENCH FW151



– Ryggbänk vinklad i 45° för enkel
 på- och avstigning.
– Twist-Pull-låsning för bättre   
 stabilitet.

– 13 kg ger lågt startmotstånd.
– 6 integrerade förvaringspinnar.
– Flip in/ut justerbara stopp.

Dimensioner
L 128 x B 74 x H 86 cm

Artikelnummer
41311623

Dimensioner
L 205 x B 141 x H 229 cm

Artikelnummer
41311613

BACK EXTENSION BENCH FW162

SMITH MACHINE FW161
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– Enkel justering i 6 positioner från 0 
 till 75° vinkel.
– Sittdyna i fast läge i 15°.
– Integrerade hjul för enkel transport 
 inom anläggningen.

– Vinklad armdyna i 55° för varierat 
 motstånd och ökad komfort.
– Justerbar sittdyna vinklad i 10°
 för ökad stabilitet och komfort.

Dimensioner
L 154 x B 62 x H 47 cm

Artikelnummer
41311533

Dimensioner
L 119 x B 72 x H 95 cm

Artikelnummer
41311553

ADJUSTABLE INCLINE BENCH FW153

PREACHER CURL FW155

MATRIX STRENGTH 
G1



95

– Integrerade förvaringspinnar för 
 viktskivor.
– Fotstöd som förbättrar   
 användarens stabilitet.
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– Bänken är vinklad i 30° för en 
 bättre övre bröstaktivering.
– Justerbar sits.

Dimensioner
L 201 x B 176 x H 127 cm

Artikelnummer
41311633

Dimensioner
L 176 x B 218 x H 132 cm

Artikelnummer
41311643

OLYMPIC FLAT BENCH FW163

OLYMPIC INCLINE BENCH FW164

MATRIX STRENGTH 
G1

– Bänken ör vinklad i 15° för en
 effektiv bröstaktivering.
– Justerbart benstöd för att passa  
 alla användare.
– 3 startpositioner vilket ger  
 flexibilitet att passa fler användare.

Dimensioner
L 176 x B 218 x H 132 cm

Artikelnummer
41311653

OLYMPIC DECLINE BENCH FW165

– Upprättstående design för enkel  
 förvaring av stänger.
– Rymmer 10 skivstänger - 5 per sida.

Dimensioner
L 119 x B 72 x H 95 cm

Artikelnummer
41311603

BARBELL RACK FW160
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Det finns inget bättre val för professionella atleter än den 
oöverträffade kombinationen av prestanda och hållbarhet som 
kännetecknar MAGNUM-serien. Här finner du klassiska tränings-
bänkar, stativ, olympiska bänkar, Plate Loaded-maskiner och 
Racks som med sin funktionalitet ser till att göra det mesta av 
din yta. 

MAGNUM är serien som hjälper atleter nå sin absolut fulla 
potential med sin oklanderliga design som klarar av de mest 
krävande behov och miljöer. Är utvecklad för att klara den allra 
tyngsta träningen. 

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM

The legacy of performance 
and proven durability.

MAGNUM
SERIES



97

– Ryggdyna i 85° vinkel för ökad  
 komfort och stabilitet vid overhead- 
 rörelser.
– Integrerade fotstöd för ökad   
 stabilitet.
– Integrerade hjul för att underlätta 
 förflyttning.

– Enkel justering av armdyna. 
– Uretanskydd på ram för att skydda 
 stänger, ram och minska buller.
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– Armdyna i 55° vinkel.
– Sittdyna är vinklad i 10° för att  
 förbättra stabilitet och komfort.

Dimensioner
L 119 x B 76 x H 93 cm

Artikelnummer
41333843

Dimensioner
L 173 x B 168 x H 130 cm

Artikelnummer
41346713

Dimensioner
L 119 x B 76 x H 99 cm

Artikelnummer
41333403

MULTI ADJUSTABLE BENCH A82

UTILITY BENCH FW84

STANDING ARM CURL A71

PREACHER CURL FW40

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM

– Justerbar ryggdyna med 8 olika 
 lägen från 0 till 75°.
– Integrerade hjul och handtag för  
 enkel förflyttning. 
– Bred ryggdyna ger stabilitet vid  
 tyngre belastningar.
– Sitsen flyttas automatiskt till rätt  
 läge när ryggdynan justeras.

Dimensioner
L 152 x B 78 x H 46 cm
Maxbelastning
109 kg

Artikelnummer
41340823



– Avlastningsstolparna rör sig framåt 
 för perfekt utgångsläge - direkt  
 över användaren för enkel start.
– Uretangjutna krokar som skyddar  
 stänger från skador och minskar 
 buller. 
– Bred ryggdyna för stabilisering  
 under tyngre lyft. 
– Tillval: Spotted Plattform.
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– Uretangjutna krokar som skyddar  
 stänger från skador och minskar 
 buller. 
– Bred ryggdyna för stabilisering  
 under tyngre lyft. 
– Tillval: Spotted Plattform.

– Avlastningsstolparna rör sig framåt 
 för perfekt utgångsläge - direkt  
 över användaren för enkel start.
– Uretangjutna krokar som skyddar  
 stänger från skador och minskar 
 buller. 
– Bred ryggdyna för stabilisering  
 under tyngre lyft. 
– Integrerad Spotted Plattform.

– Uretangjutna krokar som skyddar  
 stänger från skador och minskar 
 buller. 
– Bred ryggdyna för stabilisering  
 under tyngre lyft. 
– Integrerad Spotted Plattform.

Dimensioner
L 173 x B 168 x H 130 cm

Artikelnummer
41346783

Dimensioner
L 163 x B 168 x H 130 cm

Artikelnummer
41340783

Dimensioner
L 170 x B 168 x H 160 cm

Artikelnummer
41346793

Dimensioner
L 170 x B 168 x H 160 cm

Artikelnummer
41340793

BREAKER OLYMPIC FLAT BENCH A678

OLYMPIC FLAT BENCH A78

BREAKER OLYMPIC INLCLINE BENCH A679

OLYMPIC INLCLINE BENCH A79

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM
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– Avlastningsstolparna rör sig framåt 
 för perfekt utgångsläge - direkt  
 över användaren för enkel start.
– Uretangjutna krokar som skyddar  
 stänger från skador och minskar 
 buller. 
– Bred ryggdyna för stabilisering  
 under tyngre lyft. 

– Avlastningsstolparna rör sig framåt 
 för perfekt utgångsläge - direkt  
 över användaren för enkel start.
– Uretangjutna krokar som skyddar  
 stänger från skador och minskar 
 buller. 
– Integrerad Spotted Plattform.

– Stora, runda handtag för extra  
 komfort vid dip. 
– Vinklad ryggstöd, armbågsdyna 
 och handtag för extra stabilitet och 
 komfort.
– Multigrepp och bergsklättrings- 
 grepp för större variation.
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– 9 justeringar från 10 till 30°.
– Gas-assisterad justering.
– Bred ryggdyna stabiliserar   
 användare under tunga lyft.
– Integrerade hjul för enkel transport.

Dimensioner
L 206 x B 168 x H 135 cm

Artikelnummer
41346803

Dimensioner
L 135 x B 168 x H 183 cm

Artikelnummer
41340113

Dimensioner
L 170 x B 168 x H 160 cm

Artikelnummer
41340633

Dimensioner
L 163 x B 64 x H 81 cm

Artikelnummer
41340613

BREAKER OLYMPIC DECLINE BENCH A680

BREAKER OLYMPIC SHOULDER BENCH A645

VKR W/CHIN A63C

ADJUSTABLE DECLINE BENCH A61

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM



– Justerbar bendyna för att passa 
 alla användare.
– Gjutna fötter som skyddar   
 instegsområden. 
– Ryggstöd justerbart i 6 olika   
 positioner från 0 till 25°.
– Förhöjt knäläge minskar stress på 
 ländrygg.
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– Step-Through design.
– Bendynor och fotplattor justeras 
 enkelt i användningsposition.
– Benrullarna har gasdämpare för  
 enklare justering. 
– Handtag för att kunna utföra   
 Reverse Hyperextension.
– Krokar att fästa band för Reverse
 Hyperextension.

– Stora lårdynor och halksäkra fot- 
 plattformar för ökad stabilitet.
– Handtag för enkel på- och   
 avstigning.
– Gas-assisterade justeringar.

– Offsetvinkel hjälper påfrestningar 
 på handled vid byte av hantlar.
– Individuella utrymmen för 
 hantlarna.
– Utrymme för 10 hantelpar.
– Finns även i storlek för 5 hantelpar.

Dimensioner
L 155 x B 69 x H 145 cm

Artikelnummer
41340773

Dimensioner
L 157 x B 91 x H 130 cm

Artikelnummer
41340963

Dimensioner
L 124 x B 79 x H 97 cm

Artikelnummer
41340933

Dimensioner
L 282 x B 71 x H 82 cm

Artikelnummer
41333913

ADJUSTABLE AB BENCH A77

GLUTE HAM BENCH A96

BACK EXTENSION BENCH A93

10 DUMBELL RACK FW91

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM
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– 9 integrerade vikthorn för en   
 enkel förvaring. 

– Plattform med halkfri yta för hjälp 
 vid tyngre lyft.
– Tillval för Olympic Flat Bench A78  
 och A678.
– Standard på Olympic Incline och 
 Shoulder Bench.

– Oberoende, konvergerande armar  
 ger ett naturligt rörelsemönster.
– Rygg- och sittdyna justeras enkelt
 för optimal ställning och ger fler 
 träningsalternativ.
– Dual-grepp för fler handpositioner  
 ger en större träningsvariation.
– Integrerad förvaring av viktskivor.
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– Oberoende, konvergerande armar  
 ger ett naturligt rörelsemönster.
– Något tillbakalutad ställning för 
 minskad stress på rygg.
– Dual-grepp för fler handpositioner  
 ger en större träningsvariation.
– Integrerad förvaring av viktskivor.

Dimensioner
L 69 x B 58 x H 91 cm

Artikelnummer
41340673

Dimensioner
L 66 x B 84 x H 29 cm

Artikelnummer
41343983

Dimensioner
L 148 x B 168 x H 195 cm
Viktpaket
196 kg

Artikelnummer
41431093

Dimensioner
L 161 x B 160 x H 118 cm
Viktpaket
121 kg

Artikelnummer
41431103

WEIGHT TREE A67

SPOTTER PLATTFORM AOSP

VERTICAL DECLINE BENCH PRESS PL15

SHOULDER PRESS PL23

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM



– Divergerande, oberoende armar  
 ger ett naturligt rörelsemönster.
– Enkelt att justera lårdynor för rätt 
 stöd.
– Vinklad sits för en optimal   
 träningsposition.
– Integrerad förvaring av viktskivor.
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– Divergerande oberoende armar ger 
 ett naturligt rörelsemönster.
– Dual-grepp för fler handpositioner 
 ger en större träningsvariation. 
– Två olika fotpositionslägen för att  
 passa fler användare.
– Sittdyna med enkel justering.
– Integrerad förvaring av viktskivor.

– Dubbla rörelser för extra styrka och 
 prestanda.
– Lågt insteg för enkel användning.
– Dubbelverkande armar för naturlig 
 rörelse.
– Vinklade handtag för ökad komfort.
– Stabil konstruktion som klarar tung  
 belastning.
– Vikthorn för extra belastning.

– Balanserad 7 kg skivstång med ett 
 lågt startmotstånd.
– 90° rörelsebana för anpassning till
 alla övningar.
– Integrerad förvaring av viktskivor.
– Linjärlager ger en mjuk rörelse.

Dimensioner
L 183 x B 123 x H 191 cm
Viktpaket
128 kg

Artikelnummer
41431113

Dimensioner
L 152 x B 89 x H 100 cm
Viktpaket
69 kg

Artikelnummer
41431123

Dimensioner
L 163 x B 89 x H 100 cm
Viktpaket
69 kg

Artikelnummer
41431133

Dimensioner
L 154 x B 231 x H 245 cm
Viktpaket
245 kg

Artikelnummer
41431203

LAT PULLDOWN PL33

SEATED ROW PL34

AB CRUNCH BENCH PL50

SMITH MACHINE PL62

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM
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– Justerbart bottenstopp ger både  
 långt och kort rörelsemönster.
– Justerbar ryggdyna för ökad   
 komfort, optimerar höftvinklar och 
 passar större antal användare.
– Hjälphandtag på plattformen för 
 enklare i- och urstigning.
– Integrerad förvaring av viktskivor.
– Linjärlager ger en mjuk rörelse.

– Stor fotplatta och ryggdyna för att 
 passa alla användare.
– Fjäderbelastat lyfthandtag för  
 enkel användning.
– Justerbart bottenstopp ger både  
 långt och kort rörelsemönster.
– Integrerad förvaring av viktskivor.

– Justerbara axeldynor som passar 
 alla användare.
– Rundad fotplatta för ökad komfort, 
 grepp och bättre resultat.
– Vinklade handtag för ökad komfort.
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– Sätet rör sig med belastningsarmen 
 för att upprätthålla korrekt position.
– Vinklad fotplatta ger ett överlägset 
 grepp och förbättrar resultatet.
– Justerbara lårdynor för ett större  
 rörelseomfång.

Dimensioner
L 229 x B 151 x H 133 cm
Viktpaket
295 kg

Artikelnummer
41431153

Dimensioner
L 228 x B 150 x H 145 cm
Viktpaket
270 kg

Artikelnummer
41431163

Dimensioner
L 138 x B 89 x H 185 cm
Viktpaket
124 kg

Artikelnummer
41431173

Dimensioner
L 141 x B 80 x H 97 cm
Viktpaket
65 kg

Artikelnummer
41431183

45-DEGREE LEG PRESS PL70

HACK SQUAT PL71

STANDING CALF PL76

SEATED CALF PL77

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM



– Oberoende lyftarmar säkerställer  
 en balanserad träning och   
 variation.
– Dual-grepp för fler handpositioner 
 som ger större träningsvariation.
– Integrerad förvaring av viktskivor.
– Fyra vikthorn ger maximal   
 belastning för starkare användare.
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Dimensioner
L 149 x B 170 x H 86 cm
Viktpaket
120 kg

Artikelnummer
41431193

SQUAT/LUNGE PL79

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM

– Bekväm användarposition med  
 justerbar höftkudde. 
– Max effektivt motstånd på 227 kg.
– Integrerade tvåsidiga bandkrokar  
 som ger elastiskt motstånd för 
 explosiv träning och variation.
– Stor, vinklad fotplatta med en halk 
 fri yta som ger stabilitet för 
 ytterligare gluteaktivering.

Dimensioner
L 168 x B 133 x H 109 cm
Maxvikt
102 kg

Artikelnummer
41430783

GLUTE TRAINER PL78
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– Konvergerande armrörelse som ger
 ett naturligt rörelsemönster.
– Justerbar startposition som ger ett
 ökat rörelseomfång.
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Designad för enkelt handhavande.
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– Konvergerande armrörelse som ger
 ett naturligt rörelsemönster.
– Justerbar startposition som ger ett
 ökat rörelseomfång.
– Action Specific Grips™ ger ökad
 komfort och minimalt punkttryck i
 handen.
– Designad för enkelt handhavande.

Dimensioner
L 150 x B 146 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41340153

Dimensioner
L 150 x B 146 x H 130 cm
Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41340263

MEGA POWER RACK MR47

MEGA HALF RACK MR690

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM

Det blir inte mycket större än såhär. Matrix Double Mega 
Racks tar träningen till max. Kombinationen mellan två 
racks och anpassat kopplingselement ger möjlighet att 
skräddarsy racken unika för var anläggnings behov. 
Kraftiga stolpar och tunga ramar lägger grunden till ett 
robust och tåligt rack som klarar av den mest rigorösa 
träningen utan några problem. 

Strength training maximized.

MEGA
RACK



– Slitstarkt gummiyta för att dämpa  
 ljud, absorbera dropp och skydda  
 golv.
– Inlägg av lövträ i mitten ger 
 optimalt fotgrepp och stabilitet  
 under olympiska lyft. 
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– Slitstark gummiplattform för att  
 dämpa ljud, absorbera dropp och 
 skydda golv.

– Slitstarkt gummiyta för att dämpa  
 ljud, absorbera dropp och skydda  
 golv.
– Inlägg av lövträ i mitten ger 
 optimalt fotgrepp och stabilitet  
 under olympiska lyft. 

– Slitstark gummiplattform för att  
 dämpa ljud, absorbera dropp och 
 skydda golv.

Dimensioner
D 331 x B 254 x H 8 cm

Artikelnummer
41346981

Dimensioner
D 331 x B 254 x H 8 cm

Artikelnummer
41346983

Dimensioner
D 191 x B 253 x H 5 cm

Artikelnummer
41346963

Dimensioner
L 191 x B 253 x H 5 cm

Artikelnummer
41346973

T-SHAPE PLATFORM MR960P

T-SHAPE PLATFORM MRP9091

STAND ALONE PLATFORM PS86

STAND ALONE PLATFORM RP86

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM



107Product Catalogue / casallPRO.com

MATRIX STRENGTH 
MAGNUM
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Connexus är ett högfungerande funktionellt träningssystem som passar för individuell-, 
grupp- eller cirkelträning tack vare sina smidiga justeringar och övergångar. 

Det går att kombinera de olika delarna i Connexussystemet för att skapa funktionella 
träningssystem optimala för var anläggning. Träningssystemet finns som fristående eller 
väggmonterade enheter vilka sedan utvecklas och byggs ut med utvalda 
expansionsinsatser. 

Matrix Group X erbjud en inspirerande träning som 
levererar snabba resultat. Serien består av exklusiv ut-
rustning från Matrix, som Connexus Functional Traning 
System och funktionella konditionsmaskiner som S-Drive, 
S-Force, Rower och Krankcycle. Denna unika utrust-
ning kan kombineras på obegränsade sätt för att hålla 
gruppträningsutbudet uppdaterat.  

MATRIX STRENGTH 
GROUP X

A powerful system for 
growing together.

GROUP X

CONNEXUS
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Kontakta oss eller gå in på CasallPRO.com för att läsa mer om de olika delarna eller 
för att beställa Group X Connexussystem. 

MATRIX STRENGTH 
GROUP X

Magnetisk skrivtavla 
Balltarget
Landmine 

Heavy bag strap
Stepboard

Ett fristående system med flera träningspunkter 
och 360° tillgänglighet för att nyttja ytan optimalt. 
Bygg upp ett stort Connexus system för större 
gruppträningar, eller bygg upp ett i de outnyttjade 
vägg- eller hörnutrymmen för att tillföra något 
extra till anläggningen. 

Erbjuder en mångfalld av övningar med viktstång, 
gummiband, slamballs, boxning, suspensionstrainer 
och mycket mer. 

MÖJLIGA TILLVAL



Prestanda, komfort och design gör Matrix 
konditionsutrustning till den absoluta favoriten både 
för användaren medan enkel användning och minimalt 
underhåll gör dem till det bästa valet för ägare och 
servicepersonal.

MATRIX
CARDIO



111



112

Finn den perfekta balansen mellan teknik och estetik. 
Löpband från Matrix är stilrena, innovativa, högpresterande 
och kräver mindre underhåll än något annat löpband på 
konditionsgolvet.

MATRIX CARDIO 
TREADMILLS

The best choice in the long run.

TREADMILLS
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– Integrerad 19” touch skärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Anpassat gränssnitt som utformats speciellt för fitness vilket ger  
 användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video-och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellista på skärmen.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Ultimate Deck System för överlägsen prestanda och hållbarhet.
– 56 x 152 cm löpyta för en extra känsla av trygghet och frihet.
– 5 hp AC Dynamic Response drivsystem för ökad hållbarhet.
– Hastighet mellan 0.8 – 24km/h och lutning på 0-15%

– Integrerad 15” touch skärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video-och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellista på skärmen.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Ultimate Deck System för överlägsen prestanda och hållbarhet.
– 56 x 152 cm löpyta för en extra känsla av trygghet och frihet.
– 5 hp AC Dynamic Response drivsystem för ökad hållbarhet.
– Hastighet mellan 0.8 – 24km/h och lutning på 0-15%

– Intuitiv LED skärm.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Ultimate Deck System för överlägsen prestanda och hållbarhet.
– 56 x 152 cm löpyta för en extra känsla av trygghet och frihet.
– 5 hp AC Dynamic Response drivsystem för ökad hållbarhet.
– Hastighet mellan 0.8 – 24km/h och lutning på 0-15%.
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Dimensioner
L 215 x B 93 x H 161 cm

Artikelnummer
3111123

Dimensioner
L 215 x B 93 x H 161 cm

Artikelnummer
3111073

Dimensioner
L 215 x B 93 x H 161 cm

Artikelnummer
3111103

T7XI

T7XE

T5X

MATRIX CARDIO 
TREADMILLS



– Integrerad 16” touch skärm.
– Vista Clear tv-teknik.
– Ultimate Deck System för överlägsen prestanda och 
 hållbarhet.
– 51 x 152 cm löpyta för en extra känsla av trygghet och frihet.
– 4.2 hp AC Dynamic Response drivsystem för ökad hållbarhet.
– Hastighet mellan 0.8 – 20km/h och lutning på 0-15%.
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Dimensioner
L 215 x B 85 x H 142 cm

Artikelnummer
3111043

T3XE

MATRIX CARDIO 
TREADMILLS

– Integrerad 16” touch skärm. 
– Vista Clear tv-teknik.
– Ultimate Deck System för överlägsen prestanda och hållbarhet.
– 51 x 152 cm löpyta för känslan av trygghet och frihet.
– 3 hp AC Dynamic Response drivsystem för ökad hållbarhet.
– Hastighet mellan 0.8 – 20km/h och lutning på 0-15%.

Dimensioner
L 215 x B 85 x H 142 cm

Artikelnummer
3110011

T1XE

– Lättnavigerad LED-konsol.
– Ultimate Deck System för överlägsen prestanda och 
 hållbarhet.
– 51 x 152 cm löpyta för en extra känsla av trygghet och frihet.
– 4.2 hp AC Dynamic Response  drivsystem för ökad hållbarhet.
– Hastighet mellan 0.8 – 20km/h och lutning på 0-15%.

Dimensioner
L 215 x B 85 x H 142 cm

Artikelnummer
3111163

T3X
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MATRIX CARDIO 
TREADMILLS

– Stor LED display för ett enkelt användande.
– Ultimate Deck System för överlägsen prestanda och 
 hållbarhet.
– 51 x 152 cm löpyta för en extra känsla av trygghet och frihet.
– 3 hp AC Dynamic Response drivsystem för ökad hållbarhet.
– Hastighet mellan 0.8 – 20km/h och lutning på 0-15%.

Dimensioner
L 215 x B 85 x H 142 cm

Artikelnummer
3111133

T1X

Dimensioner
L 215 x B 93 x H 161 cm

Artikelnummer
3111183

T5XGT

Ett löpband från Matrix speciellt utvecklat för gruppträningspass. Justera hastighet och lutning med ett enkelt 
knapptryck. Välj mellan 3 förinställda intensitetnivåer för att snabbt kunna byta mellan promenad-, jogg- och 
löpningshastighet under träningspassets gång. Löpband från Matrix är stilrena, innovativa, högpresterande och 
kräver mindre underhåll än något annat löpband på konditionsgolvet. 

– Intuitiv LED-skärm.
– Integrerad fläkt med 3 hastigheter.
– USB-port för laddning av mobila enheter.
– RFID-kompatibel.
– Ultimate Deck System för överlägsen 
 prestanda och hållbarhet.
– 56 x 152 cm löpyta för en extra känsla 
 av trygghet och frihet.
– 5 hp AC Dynamic Response drivsystem 
 för ökad hållbarhet.
– Hastighet mellan 0.8 – 24km/h och 
 lutning på 0-15%.
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Prestanda, komfort och stil genomsyrar våra träningscyklar 
från Matrix. Enkla att använda för den som cyklar och ännu 
enklare att underhålla för ägare och servicepersonal. Med 
ett självgenererande alternativ kan cyklarna placeras på 
valfri plats inne i anläggning utan problem.

MATRIX CARDIO 
BIKES

A better ride by design.

BIKES
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MATRIX CARDIO 
BIKES

Dimensioner
L 147 x B 65 x H 157 cm

Artikelnummer
3131143

Dimensioner
L 147 x B 65 x H 157 cm

Artikelnummer
3131123

H7XI HYBRID BIKE

H7XE HYBRID BIKE

H5X HYBRID BIKE

Dimensioner
L 147 x B 65 x H 157 cm

Artikelnummer
3131263

– Intuitiv LED-konsol.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Innovativ sits som garanterar en bekväm och komfortabel träning.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst.
– Fällbara armstöd för maximal komfort.
– Självförsörjande system.

– Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Innovativ sits som garanterar en bekväm och komfortabel träning.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst.
– Fällbara armstöd för maximal komfort.

– Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Anpassat appgränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket  
 ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Innovativ sits som garanterar en bekväm och komfortabel träning.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst och fällbara armstöd.
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MATRIX CARDIO 
BIKES

Dimensioner
L 147 x B 65 x H 157 cm

Artikelnummer
3131253

Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm

Artikelnummer
3131273

Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm

Artikelnummer
3131103

H3X HYRBID BIKE

R7XI RECUMBENT BIKE

R7XE RECUMBENT BIKE

– Lättnavigerad LED-konsol.
– Innovativ sits som garanterar en bekväm och komfortabel träning.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst.
– Fällbara armstöd för maximal komfort.
– Självförsörjande system.

– Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Ergoformsits och ryggdyna för ökad komfort och stöd.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst och fällbara armstöd.

– Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Anpassat appgränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket  
 ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Ergoformsits och ryggdyna för ökad komfort och stöd.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst och fällbara armstöd.
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MATRIX CARDIO 
BIKES

– Intuitiv LED-konsol.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Ergoformsits och ryggdyna för ökad komfort och stöd.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst.
– Självförsörjande system.

– Lättnavigerad LED-konsol.
– Ergoformsits och ryggdyna för ökad komfort och stöd.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst.
– Självförsörjande system.

– Lättnavigerad LED-konsol.
– Ergoformsits och ryggdyna för ökad komfort och stöd.
– Step-Through design som ger enkel åtkomst.
– Självförsörjande system.

Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm

Artikelnummer
3131083

Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm

Artikelnummer
3131243

Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm

Artikelnummer
3131063

R5X RECUMBENT BIKE

R3X RECUMBENT BIKE

R1X RECUMBENT BIKE
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MATRIX CARDIO 
BIKES

– Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Anpassat appgränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket  
 ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Ergoformsadel och racerinspirerade handtag med integrerade 
 armbågsstöd för ökad komfort och förbättrad ergonomi.

– Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Ergoformsadel och racerinspirerade handtag med integrerade 
 armbågsstöd för ökad komfort och förbättrad ergonomi.

– Intuitiv LED-konsol.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Ergoformsadel och racerinspirerade handtag med integrerade
 armbågsstöd för ökad komfort och förbättrad ergonomi.
– Lågwatts startmotstånd är idealisk för ny- eller rehabanvändare.
– Självförsörjande system.

Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm

Artikelnummer
3131053

Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm

Artikelnummer
3131283

Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm

Artikelnummer
3131033

U7XI UPRIGHT BIKE

U7XE UPRIGHT BIKE

U5X UPRIGHT BIKE
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MATRIX CARDIO 
BIKES

– Lättnavigerad LED-konsol.
– Ergoformsadel och racerinspirerade handtag med integrerade
 armbågsstöd för ökad komfort och förbättrad ergonomi.
– Lågwatts startmotstånd är idealisk för ny- eller rehabanvändare.
– Självförsörjande system.

– Lättnavigerad LED-konsol.
– Racerinspirerade handtag med integrerade armbågsstöd för   
 ökad komfort och förbättrad ergonomi.
– Qick-zip pedalremmar för enkel justering.
– Självförsörjande system.

Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm

Artikelnummer
3131233

Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm

Artikelnummer
3131013

U3X UPRIGHT BIKE

U1X UPRIGHT BIKE

LÄS MER

Utforska och läs mer om vårat utbud av olika träningscyklar från 
Matrix och bli inspirerad på CasallPRO.com
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Gör varje träningspass lite bekvämare och 
effektivare med Ascents och Crosstrainers 
från Matrix, konditionsmaskiner som ger en 
jämn, stabil och naturlig rörelse. 

MATRIX CARDIO 
ASCENTS &
CROSSTRAINERS

A harmony of design and natural 
movement. 

ASCENTS & 
CROSSTRAINERS
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MATRIX CARDIO 
ASCENTS &
CROSSTRAINERS

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3151063

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3151043

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3151023

A7XI ASCENT

A7XE ASCENT

A5X ASCENT

– Intuitiv LED skärm.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Justerbar lutning och motstånd för ökad träningsvariation.
– 51-61 cm justerbar steglängd för en naturlig rörelse.
– Steghöjden justeras från 24%-54% - 15° spann.
– Självförsörjande system.

– Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Justerbar lutning och motstånd för ökad träningsvariation.
– 51-61 cm justerbar steglängd för en naturlig rörelse.
– Steghöjden justeras från 24%-54% - 15° spann.

– Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Anpassat appgränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket  
 ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– Justerbar lutning och motstånd för ökad träningsvariation.
– 51-61 cm justerbar steglängd för en naturlig rörelse.
– Steghöjden justeras från 24%-54% - 15° spann.



MATRIX CARDIO 
ASCENTS &
CROSSTRAINERS
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– Lättnavigerad LED konsol.
– Justerbar lutning och motstånd för ökad träningsvariation.
– 51-61 cm justerbar steglängd för en naturlig rörelse.
– Steghöjden justeras från 24%-54% - 15° spann.
– Självförsörjande system.

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3151013

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3121053

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3121073

A3X ASCENT

E7XI CROSSTRAINER

E7XE CROSSTRAINER

– Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och effektiv träning.

– Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Anpassat appgränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket  
 ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video- och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellistor på skärmen.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och effektiv träning.
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MATRIX CARDIO 
ASCENTS &
CROSSTRAINERS

– Intuitiv LED skärm.
– Integrerad fläkt med 3 inställningar.
– 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och effektiv träning.
– Självförsörjande system.

– Lättnavigerad LED-konsol.
– 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och effektiv träning.
– Självförsörjande system.

– 7” blå bakgrundsbelyst LED-konsol.
– 48 cm steglängd för en bekväm, mjuk och naturlig rörelse.
– Automatisk positionering av fotplattorna garanterar en 
 komfortabel träning.
– Självförsörjande system.

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3121033

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3121123

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm

Artikelnummer
3121013

E5X CROSSTRAINER

E3X CROSSTRAINER

E1X CROSSTRAINER
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MATRIX CARDIO
CLIMBMILLS
& STEPPERS

Våra Climbmills och Steppers från Matrix ger den 
mest realistiska trappklättringen på marknaden. De 
kännetecknas också av kombinationen av avancerad 
konstruktion och lågt underhåll. 

Step up your game.

CLIMBMILLS
& STEPPERS
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MATRIX CARDIO
CLIMBMILLS
& STEPPERS

Dimensioner
L 165 x B 96 x H 212 cm

Artikelnummer
3141103

Dimensioner
L 165 x B 96 x H 212 cm

Artikelnummer
3141113

Dimensioner
L 165 x B 96 x H 212 cm

Artikelnummer
3141083

C7XI CLIMBMILL

C7XE CLIMBMILL

C5X CLIMBMILL

– Intuitiv LED skärm.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Steg på 25 x 60 cm med en steghöjd på 20 cm.
– Säkerhetszon med integrerad sensor som stannar maskinen ifall
 den triggas av person eller objekt, vilket ger ökad säkerhet.

– Integrerad 15” touch skärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video-och ljuduppspelning,   
 laddning och val av spellista på skärmen.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Steg på 25 x 60 cm med en steghöjd på 20 cm.
– Säkerhetszon med integrerad sensor som stannar maskinen ifall
 den triggas av person eller objekt, vilket ger ökad säkerhet.

– Integrerad 16” touch skärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Anpassat gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket ger  
 användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video-och ljuduppspelning,  
 laddning och val av spellista på skärmen.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Steg på 25 x 60 cm med en steghöjd på 20 cm.
– Säkerhetszon med integrerad sensor som stannar maskinen ifall 
 den triggas av person eller objekt, vilket ger ökad säkerhet.
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MATRIX CARDIO
CLIMBMILLS
& STEPPERS

Dimensioner
L 138 x B 85 x H 212 cm

Artikelnummer
3141093

Dimensioner
L 114 x B 79 x H 179 cm

Artikelnummer
3141123

Dimensioner
L 114 x B 79 x H 179 cm

Artikelnummer
3141053

C3X CLIMBMILL

S7XI STEPPER

S7XE STEPPER 

– Integrerad 16” touch skärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Anpassat gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket ger  
 användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video-och ljuduppspelning,  
 laddning och val av spellista på skärmen.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Remdrift för jämn och tyst gång.
– Vinklad och oberoende steprörelse för en riktig klättringsskänsla.
– Steghöjd på 31 cm och stora pedaler för ökad stabilitet.

– Integrerad 16” touch skärm med FitTouch för intuitiv prestanda.
– Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvaliteten i branschen.
– Kompatibel med smartphones för video-och ljuduppspelning,  
 laddning och val av spellista på skärmen.
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Remdrift för jämn och tyst gång.
– Vinklad och oberoende steprörelse för en riktig 
 klättringsskänsla.
– Steghöjd på 31 cm och stora pedaler för ökad stabilitet.

– Lättnavigerad LED-konsol.
– Steg på 25 x 60 cm med en steghöjd på 20 cm.
– 2 integrerade vattenhållare.
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MATRIX CARDIO
CLIMBMILLS
& STEPPERS

– Intuitiv LED skärm
– Integrerad personlig fläkt med 3 inställningar.
– Remdrift för jämn och tyst gång.
– Vinklad och oberoende steprörelse för en riktig 
 klättringsskänsla.
– Steghöjd på 31 cm och stora pedaler för ökad stabilitet.
– Självförsörjande system.

– Lättnavigerad LED-konsol.
– Remdrift för jämn och tyst gång.
– Vinklad och oberoende steprörelse för en riktig 
 klättringsskänsla.
– Steghöjd på 31 cm och stora pedaler för ökad stabilitet.
– Självförsörjande system.

Dimensioner
L 114 x B 79 x H 179 cm

Artikelnummer
3141033

Dimensioner
L 114 x B 79 x H 179 cm

Artikelnummer
3141063

S5X STEPPER

S3X STEPPER

LÄS MER

Utforska och läs mer om vårat utbud av Climbmills & Steppers från 
Matrix och bli inspirerad på CasallPRO.com
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Alla våra träningscyklar från Matrix är slitstarka med en optimerad 
ergonomi och intuitiv justeringar för att göra det både bekvämt 
och enkelt för användaren att uppleva känslan av en riktig cykelt-
ur - oavsett tidigare erfarenhet. All design är noga genomtänkt för 
att göra varje tur bekväm och naturlig - från sätet, kontrollerna till 
handtagen och pedalerna.

MATRIX CARDIO
INDOOR BIKES

A new spin on group cycling 

INDOOR
BIKES



131Product Catalogue / casallPRO.com

MATRIX CARDIO
INDOOR BIKES

– Tracking av watt, puls, RPMs, sträcka och förbrända  
 kalorier för personlig intensitet och utvecklingskurvor. 
– Intuitiv pekskärm med engagerande grafik som hjälper
 instruktören att höja intensiteten, kompatibel med 
 bluetooth.
– Intervall-, takt-, puls- och målorienteradträning för
 ökad variation.
– Magnetiskt motstånd för en smidig och konsekvent 
 anpassning och watträknare med 2% precision. 
– Taktisk feedback för snabba ändringar.
– Ergonomiskt format säte och intuitiva inställningar 
 som anpassar cykeln efter varje användares kropp 
 och hållning. 

Dimensioner
L 122 x B 56 x H 103 cm
Vikt
57.6 kg
Artikelnummer
2902271

CXP TARGET TRANING CYCLE

MATRIX RIDE

Ett träningspass utvecklat exklusivt för Matrix Training Cycle CXP. 
Utvecklades genom att kombinera de bästa delarna av cyckelträning 
från de senaste 25 åren, med mätbar data värdefull för användarens 
utveckling. 

Vi undervisar instruktörer att effektivt använda element som HR, RPM, 
kalorier, distans och watts för att skapa ett målmedvetet träningspass 
som engagerar både nya och mer erfarna medlemmar. Bara CXP 
kombinerar förfinad ergonomi, överlägsen komfort och hög slitstyrka 
med detta helt unika program. 

LED konsolens färger ger en pulshöjande effekt och håller alla 
användare på banan mot sina mål - det leder till ett tydligt resultat för 
användarna och ger ett ökat engagemang. 
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MATRIX CARDIO
INDOOR BIKES

– Idealisk som en del av gruppträningspass där 
 metriken står i fokus, alternativt som en fristående  
 enhet på ditt konditionsgolv. 
– Bakgrundsbelyst LED-konsol som tydligt visar 
 nödvändig metrik.
– Byter enkelt mellan watt, puld, RPMs eller varv. 
– Magnetiskt motstånd för en smidig och konsekvent 
 anpassning och watträknare med 10% precision. 
– Taktisk feedback för snabba ändringar.
– Ergonomiskt format säte och intuitiva inställningar  
 som anpassar cykeln efter varje användares kropp
 och hållning. 

– Idealisk som en del av gruppträningspass alternativt
 som en fristående enhet på ditt konditionsgolv. 
– Smal Q-faktor optimerar ergonomin för en känsla av 
 riktig utomhuscykling.
– Magnetiskt motstånd för en smidig och konekvent  
 träning.
– Taktisk feedback för snabba ändringar.
– Ergonomiskt format säte och intuitiva inställningar  
 som anpassar cykeln efter varje användares kropp  
 och hållning. 
– Tillval: CXC Console 
 Artikellnummer: 29002281

Dimensioner
L 122 x 56 x H 103 cm
Vikt
56.5 kg
Artikelnummer
2902261

Dimensioner
L 122 x B 56 x H 103 cm
Vikt
56.5 kg
Artikelnummer
2902251

CXM TARGET TRAINING CYCLE

CXC TARGET TRAINING CYCLE
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MATRIX CARDIO
INDOOR BIKES
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MATRIX 

Group X träningsutbud kan kompletteras och byggas ut med 
konditionsutrustning utvecklad för funktionell träning. Det 
tillför en uppskattad dimension till träningen där konditionen 
tränas tillsammans med styrkan.

CARDIO
GROUP X

A powerful system for 
growing together.

GROUP X 

– Tystgående magnetiskt motståndssystem och en specialdesignad  
 rörelse bidrar till träning som är intensiv men skonsam mot leder. 
– Anpassningsbar steglängd som sträcker sig upp till 91 cm. 
– Bakgrundsbelyst konsol ger komplett och lättläslig feedback.
– Tydligt definerade snabbtangenter ger direkt tillgång till Sprint 8,  
 intervallträning och målorienterade träningsprogram.
– Konturerade handtag för säkrare grepp och direkt tillgång till 
 motståndsjustering. 
– Sladdfri design och integrerade hjul gör det enkelt att placera 
 enheten på valfri plats. 
– Självförsörjande design. 

Dimensioner   Vikt  Artikelnummer
L 182 x B 69 x H 166 cm  132 kg  3181013

S-FORCE PERFORMANCE TRAINER
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MATRIX CARDIO 
GROUP X

– Slädbroms med 8 inställningar och inbyggda handtag ger en   
 verklighetstrogen prowlerträning.
– Fallskärmsbroms med 11 inställningar ger användaren en känsla  
 av verkligt fallskärmsmotstånd. 
– Ställbar sele ger överkroppen ett komplett rörelseområde.
– 7° lutning, optimal för att bygga styrka och explosivitet i 
 sprintträningen.
– Låg tröghetskonstruktion som ger ihållande acceleration och   
 snabba inbromsningar, idealisk för högintensiv intervallträning. 
– Självförsörjande system.

– Aluminiumsvänghjul med 10 exakta magnetiska motstånd. 
– Tydligt definierade snabbtangenter ger omedelbar tillgång till   
 sprint, distans och högintensiva intervallträningsprogram. 
– Ergoformsäte ger en mer bekväm träningsupplevelse. 
– Sitslås som ger ökad stabilitet.
– Kan förvaras stående för platsbesparing.
– Självförsörjande design.
– Aluminiumskena förstärkt med remsor av rostfritt stål för bättre  
 hållbarhet. 
– En draglina och magnetiskt motståndssystem tillhandahåller en 
 problemfri, tyst roddupplevelse. 

– Oberoende vevarmar ger större variation av rörelser. 
– Ergonomiskt utformat säte tillåter enkel övergång mellan 
 sittande och stående träningspositioner. 
– Vevarmar är justerbara i höjd vilket uppmuntrar till ett större   
 omfång av muskelaktivering.
– Både framåt- och bakåtrörelse på vevarmarna. 
– Korta vevarmar och kort vevaxel uppmuntrar till hastighets- och
 styrketräning. 
– Avtagbart säte gör denna lättåtkomligt för rullstolsburna. 
– Enkel att integrera i funktionell cirkelträning eller cardiomaskin
 för överkroppen. 

Dimensioner   Vikt  Artikelnummer
L 195 x B 88 x H 150 cm  123 kg  3111193

Dimensioner   Vikt  Artikelnummer
L 223 x 55 x H 99 cm  55 kg  3161023

Dimensioner   Vikt  Artikelnummer
L 144 x B 68 x H 105 cm  57 kg  2800

S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER

ROWER

KRANKCYCLE



En öppen plattform är mycket mer än en samling av 
hårdvara, mjukvara och olika anslutningsalternativ. 
Det är ett fullt integrerat ekosystem som optimerar 
underhållet av maskiner och utrustning, coachar och 
motiverar anläggningars medlemmar samtidigt som 
det marknadsför anläggningens unika varumärke. 

Upptäck hur vårt kompletta utbud av hård- och 
mjukvarelösningar stödjer anläggningarnas utveckling. 
Användarna hålls entusiastiska och ivriga efter mer 
med kraftfulla verktyg som håller träningsupplevelsen 
både nydanad och behaglig, samt med nya 
utmaningar för dem att genomföra.

MATRIX
TECHNOLOGY
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Med Matrix Connected Solution skapas en 
personligare träningsupplevelse med en 
flexibel, anpassningsbar, digital lösning för 
anläggningarna. 

MATRIX TECHNOLOGY
CONNECTED
SOLUTION

Get connected to a 
world of digital solutions 

TECHNOLOGY

Skapa en skräddarsydd träningsupplevelse. Ett optimalt system 
både för tränare och medlemmar. Det hjälper tränarna att engagera 
sig i medlemmarna genom nya, spännande kanaler. Verktyget visar 
medlemmarnas aktivitet, det kan delas ut uppdrag och utmaningar 
till dem, lämnas återkoppling och mycket mer. 

Medlemmen kan nå den personliga träningssidan direkt i portalen, 
och kan där få tillgång till tränarnas expertis och se de egna aktivi-
teterna. Personal Trainer Portal låter dem planera träningen på ett 
sätt som passar deras schema och unika mål. 

PERSONAL TRAINER PORTAL

Motivera medlemmar genom att samla all träningsdata på ett ställe 
– i appen Workout Tracking Network. På så vis kan anläggningen 
placeras i centrum av medlemmarnas aktiva livsstil. Workout 
Tracking Network är kompatibel med alla populära träningsappar 
och -klockor. Användaren kan skapa personliga mål, delta i 
gemensamma utmaningar, dela sina framgångar och de kan heja 
på varandra genom sociala kanaler. 

Upplevelsen i appen kan skräddarsys genom att ändra färger, språk, 
bilder och logotyp för att på ett optimalt sätt lyfta fram och 
kommunicera anläggningens varumärke. 

WORKOUT TRACKING NETWORK
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MATRIX TECHNOLOGY 
CONNECTED
SOLUTION

Med dessa träningsprogram kan anläggningar erbjuda sina medlemmar utmanande och underhållande träningspass 
av olika slag, vilket ger ett ökat engagemang från medlemmarna. 

Ett uppslukande träningsprogram som kombinerar HD-video med omgivande ljud från exotiska platser världen över och 
tar användaren ut på en resa utan att behöva lämna anläggningen. Videon bjuder på vackra landskap som matchar 
användarens takt genom att öka eller sänka hastigheten på uppspelningen. Både motstånd och lutning anpassas 
också för att matcha terrängen. 

Virtual Coaching i kombination med Virtual Active Workout 
ger användaren en virtuell instruktör som ger dem mål, 
hejarop och tips under träningen. 

Med Landmarks tillkommer en ny dimension i konditions-
träningen med program och utmaningar som inkluderar över 
70 olika landmärken. Det gör trappträningen till en uppslukande 
resa till toppen av världens underverk. Bestig en pyramid eller 
klättra upp för Eiffeltornet. 

ASSET MANAGEMENT

VIRTUAL ACTIVE WORKOUT

LANDMARKS

EXERCISE EXPERIENCE

SPRINT 8 TRAINING PROGRAM

Ett exklusivt träningsprogram från Matrix utvecklat för att optimera löpträningen. Programmet är uppbyggt på 
effektiva 20-minuters sessioner vilka passar alla – oavsett tidigare träningsnivå. Det förbränner fett och bygger upp 
muskler på ett sätt som ingen annan träning kan. Sprint 8 ger snabba och tydliga resultat. 

INTELLIGENT TRAINING

Genom att välja Ultra-serien med Intelligent Training Console erbjuds en guidad, fullt ansluten styrketräning-
supplevelse som både hjälper nya användare att komma igång och mer erfarna användare att krossa gränser-
na. Användaren sätter själv sina egna mål, får steg för steg instruktioner och ett personligt, skräddarsytt utveck-
lingsprogram som hjälper dem nå målen mer effektivt än någonsin. 

De tillgängliga programmen är Endurance, Build och Strength. 

Detta industriledande system ger en total överblick av anläggningen. 
Genom Asset Management visas status på all ansluten utrustning och 
det går att bevaka användarmönstret, för att då kunna rotera 
utrustningens placering för ett jämnare bruk. Systemet används för att 
skydda investeringar, förlänga livslängden på maskiner och utrustning 
samt ger tillgång till direkt service från vår enastående support. 

Genom Asset Management kan också konsolen 7X1s utseende ändras 
och skräddarsys för att förbättra användarnas träningsupplevelse. Det 
går att lägga in egen logotyp på välkomstskärmen, ändra färger, lägga 
in bilder och liknande för att förstärka anläggningens varumärke.
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MATRIX TECHNOLOGY
CONSOLES

Anses vara industrins bästa 
display. Levereras laddad med 
alla funktioner och verktyg som 
ger dina medlemmar en över-
lägsen träningsupplevelse, vilket 
bygger upp både engagemang 
och långvarig lojalitet.

Ger en total tränings-
upplevelse med en mängd 
möjliga funktioner. Dina 
medlemmar kan skräddarsy sin 
personliga träningsupplevelse.

Bluetooth:  Ja
Wifi:   Ja
Virtual Active:  Ja
Asset Management: Ja
Workout Tracking: Tillval
Sprint 8:  Ja
Personal Trainer: Tillval

Bluetooth:  Ja
Wifi:   Ja
Virtual Active:  Tillval
Asset Management: Tillval
Workout Tracking: Tillval
Sprint 8:  Ja
Personal Trainer: Tillval

7XI 7XE 

En display som tillför en ny 
dimension till traditionella LED-
konsoler. Förutom tränings-
feedback och intuitiv navigation 
erbjuder displayen även andra 
medryckande träningsprogram. 

Bluetooth:  Nej
Wifi:   Tillval
Virtual Active:  Nej
Asset Management: Tillval
Workout Tracking: Tillval
Sprint 8:  Ja
Personal Trainer: Nej

5X

En display speciellt utvecklad 
för gruppträningspass. Justera 
enkelt tempot mellan 3 
förinställda hastigheter under 
träningens gång. 

En LED-konsol som med sin 
simplicitet erbjuder tränings-
feedback och intuitiv 
navigation. Är kompatibel med 
Asset Management för att 
underlätta skötseln av din 
verksamhet.

Bluetooth:  Nej
Wifi:   Nej
Virtual Active:  Tillval
Asset Management: Nej
Workout Tracking: Nej
Sprint 8:  Nej
Personal Trainer: Nej

Bluetooth:  Nej
Wifi:   Tillval
Virtual Active:  Nej
Asset Management: Tillval
Workout Tracking: Tillval
Sprint 8:  Nej
Personal Trainer: Nej

5XGT 3X

Vår enklaste LED-konsol som 
trots sin enkelhet förser dina 
medlemmar med komplett 
workoutfeedback och erbjuder 
intuitiv navigation.  

Bluetooth:  Nej
Wifi:   Nej
Virtual Active:  Nej
Asset Management: Nej
Workout Tracking: Nej
Sprint 8:  Nej
Personal Trainer: Nej

1X

TREADMILLS
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MATRIX TECHNOLOGY
CONSOLES

Anses vara industrins bästa 
display. Levereras laddad med 
alla funktioner och verktyg som 
ger dina medlemmar en över-
lägsen träningsupplevelse, vilket 
bygger upp både engagemang 
och långvarig lojalitet.

Ger en total tränings-
upplevelse med en mängd 
möjliga funktioner. Dina 
medlemmar kan skräddarsy sin 
personliga träningsupplevelse.

Bluetooth:  Ja
Wifi:   Ja
Virtual Active:  Ja
Asset Management: Ja
Workout Tracking: Tillval
Sprint 8:  Ja
Personal Trainer: Tillval

Bluetooth:  Ja
Wifi:   Ja
Virtual Active:  Tillval
Asset Management: Tillval
Workout Tracking: Tillval
Sprint 8:  Ja
Personal Trainer: Tillval

7XI 7XE

En display som tillför en ny 
dimension till traditionella LED-
konsoler. Förutom tränings-
feedback och intuitiv navigation 
erbjuder displayen även andra 
medryckande träningsprogram. 

Bluetooth:  Nej
Wifi:   Tillval
Virtual Active:  Nej
Asset Management: Tillval
Workout Tracking: Tillval
Sprint 8:  Ja
Personal Trainer: Nej

5X

En LED-konsol som med sin 
simplicitet erbjuder tränings-
feedback och intuitiv 
navigation. Är kompatibel med 
Asset Management för att 
underlätta skötseln av din 
verksamhet.
Bluetooth:  Nej
Wifi:   Tillval
Virtual Active:  Nej
Asset Management: Tillval
Workout Tracking: Tillval
Sprint 8:  Nej
Personal Trainer: Nej

3X

Vår enklaste LED-konsol som 
trots sin enkelhet förser dina 
medlemmar med komplett 
workoutfeedback och erbjuder 
intuitiv navigation.  

Bluetooth:  Nej
Wifi:   Nej
Virtual Active:  Nej
Asset Management: Nej
Workout Tracking: Nej
Sprint 8:  Nej
Personal Trainer: Nej

1X

BIKES, ASCENTS, CROSSTRAINERS, CLIMBMILLS & STEPPERS



Matrix Medical serie är klass I och IIa Med CE 
certifierad för att erbjuda bra träning för användare 
med olika behov. Speciellt utvecklad för aktivt åldrande, 
terapeutisk- och rehabiliteringsträning med fokus på 
att underlätta träningen för användare med olika 
begränsningar. Alla användare ska få möjlighet till bra 
träning - oavsett ålder, skada eller fysisk begränsning. 

Det är viktigt att hålla igång och röra kroppen, både i 
rehabiliteringssyfte och för att bygga upp grund-
styrkan för att kunna njuta av ett aktivt dagligt liv.

MATRIX
MEDICAL
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MATRIX 

– Klass I Med CE certifierad utrustning. 
– Låg startvikt på 4.5 kg för Leg 
 Extension och 3.4 kg för Leg Curl  
 underlättar för användare att komma  
 igång och få snabb utveckling.
– 12 olika startpositioner för anpassning  
 efter användares begränsningar.
– Möjlighet för stegvis viktökning på 
 0.9 kg för att underlätta för 
 användare med varierande förmåga  
 att se sina framsteg.

Dimensioner
L 165 x B 125 x H 162 cm
Viktpaket
95 kg
Artikelnummer
41197823

MEDICAL LEG EXTENSION CURL S711

Den mångsidiga designen hjälper läkare och 
terapeuter att guida klienter och användare 
genom ett brett spektrum av rehabiliterings- och 
utvecklingsprogram – alltid utifrån vikt, position 
och rörelsemönster efter varje användares unika 
behov.  

MEDICAL

Training made accessible for all.

MEDICAL
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– Klass I Med CE certifierad utrustning.  
– Låg startvikt på 2.3 kg och erbjuder  
 gradvis ökning.
– 35 tydligt numrerade justerbara  
 punkter erbjuder träningsvariation  
 och underlättar repetitionsträning. 
– Möjlighet för stegvis viktökning på 
 0.45 kg för att underlätta för 
 användare med varierande förmåga  
 att se sina framsteg.

– Klass I Med CE certifierad utrustning.
– Låg startvikt på 2.63 kg med gradvis  
 utveckling ger ökad tillgänglighet.
– Justerbara axeldynor och säte 
 erbjuder flexibel progression och  
 ökad bekvämlighet för användare.
– Möjlighet för stegvis viktökning på 
 0.9 kg för att underlätta för 
 användare med varierande förmåga  
 att se sina framsteg.
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– Klass IIa Med CE certifierad 
 utrustning.
– Låg starthastighet och rörelser både 
 framåt och bakåt ger ökad till-
 gänglighet för användare med 
 begränsad rörlighet.
– Låg plattform på 19 cm.
– Integrerad IR sensor stoppar bandet  
 när det utlöses av objekt eller person. 
– Hastighet 0.16-19.3 km/h framåt och
 0.16-6.4 km/h bakåt. 

Dimensioner
L 107 x B 125 x H 228 cm
Viktpaket
72 kg
Artikelnummer
41197803

Dimensioner
L 263 x B 122 x H 188 cm

Viktpaket
140 kg
Artikelnummer
41197813

Dimensioner
L 215 x B 85 x H 142 cm

Artikelnummer
3111203 

MEDICAL ADJUSTABLE PULLEY MDAP

MEDICAL LEG PRESS S70

MEDICAL TREADMILL T3XM

MATRIX MEDICAL 

– Konsol anpassad specifikt för 
 Medical Treadmill. 
– Intuitiv LED-konsol som visar den  
 feedback som är relevant för läkare, 
 terapeuter och kliniker. 

CONSOLE

Bluetooth:  Nej
Wifi:   Tillval
Virtual Active:  Nej
Asset Management: Tillval
Workout Tracking: Nej
Sprint 8:  Nej
Personal Trainer: Nej



Företag, bostadsrättsförening eller hotell -  skapa ett 
fullutrustat gym till anställda, medlemmar eller gäster 
för att erbjuda det där extra. För medlem eller anställd 
kommer det både ge möjlighet till ett bättre mående 
med bättre tillgång till träning samt en uppskattning 
för den satsning du gör. För en gäst är det lilla extra 
anledning för dem att komma tillbaka - igen och igen.

HOSPITALITY
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Med Vision-serien kan det förväntas en enkelhet i 
designen vilken låter vem som helst kliva upp och börja 
träna på ett ögonblick, en hållbarhet som vara säsong 
till säsong med en attraktiv, modern estetik. Enkelheten 
och estetiken i designen ger användaren anledning att 
komma tillbaka igen och igen. 

HOSPITALITY VISION 

Aesthetic, durability and simplicity 
combined.

VISION
SERIE
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– Kombinerar prestanda, hållbarhet  
 och modern design för att höja  
 träningsupplevelsen.
– 10 olika träningsprogram.
– Fartvidd mellan 0,8-22 km.
– Lutning mellan 0-15%.
– Designad för enkelt handhavande.

– Ergonomiska detaljer och lätt-
 tillgänglig design för att passa alla.
– Skonsam träning som aktiverar  
 hela kroppen.
– 12 olika träningsprogram.
– Motståndsvidd mellan 1-25.
– Designad för enkelt handhavande.
– Självförsörjande system.

– Pure comfort säte och själv-
 balanserande pedaler med 
 justerbara spännband.
– 12 olika träningsprogram.
– Motståndsvidd mellan 1-25.
– Liggande design och öppen ram  
 för ökad tillgänglighet.
– Designad för enkelt handhavande.
– Självförsörjande system. 
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– Pure comfort säte med själv-
 balanserande pedaler med 
 justerbara band.
– 12 olika träningsprogram.
– Motstånds vidd mellan 1-25.
– Designad för enkelt handhavande.
– Självförsörjande system.

Dimensioner
L 215 x B 91 x H 154 cm
Vikt
178 kg
Artikelnummer
3310073

Dimensioner
L 186 x B 75 x H 164 cm
Vikt
140 kg
Artikelnummer
3320073

Dimensioner
L 162 x B 73 x H 138 cm
Viktpaket
70 kg
Artikelnummer
3330063

Dimensioner
L 104 x B 65 x H 138 cm
Viktpaket
52 kg
Artikelnummer
3330053

TREADMILL T600

SUSPENSION ELLIPTICAL S60

RECUMBENT BIKE R60

UPRIGHT BIKE U60

HOSPITALITY VISION



Det ligger i detaljerna. Från olika typer av 
högfunktionella träningsgolv till inredning och möbler 
för omklädningsrum och reception som kombinerar 
praktisk funktion, exklusiva materialval med stilren 
design. Allt av högsta kvalitet för det där lilla extra. 
Valmöjligheterna och kombinationerna mellan dem 
ger ett obegränsat utbud vilket alltid tas fram med 
anläggningens behov i fokus, med lösningar både för 
större och mer begränsade ytor. 

Hela vårt utbud kan brytas ned och förändras på 
detaljnivå – allt från design, färg och material kan 
anpassas efter behov och önskemål. Vi har både 
kunskapen och resurserna att utforma den optimala 
versionen av varje anläggning. 

INTERIOR
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INTERIOR FLOORS

FLOORS
Upptäck golvlösningar till anläggningens alla utrymmen - oavsett om 
det är till gruppträningssalen, konditionsytan, receptionen och 
omklädningsrummet, styrke- och friviktsområdet eller funktionella 
zoner. 

Skapa ytor som är lika välkomnande som funktionella och praktiska. 
Ytor som överträffar förväntningar i komfort, hållbarhet och visuella 
intryck. Allt golv tillverkas med högpresterande miljömärkt material 
som är brandklassade samt med både stötdämpande och isolerande 
egenskaper.

Solutions for every activity.
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INTERIOR FLOORS
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Vi samarbetar med de marknadsledande leverantörerna och erbjuder hygieniska, säkra golv väl anpassade 
efter de behov olika träningsytor har. Alla golvlösningar har utvecklats med komfort, hållbarhet, funktionalitet 
och hygien i fokus. Vi har mattor och golvlösningar för alla olika behov och syften. Från turfmattor, som genom 
de kombinerade egenskaperna av resistens och mjukhet, ger ett golv med känslan av äkta gräs anpassat för 
att klara riktigt tunga övningar, till chock- och ljudabsorberande golvlösningar optimala för crossfit och tyngre 
träning.

Vi erbjuder också variation av mattor och golv speciellt framtagna till anläggningens allmänna ytor, som mer 
eleganta vinylgolv med en riktig träkänsla som tål extremt slitage, till allmänna golv som passar bra vid lokalens 
alla ytor.
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LOCKERSINTERIOR

LOCKERS
Specialtillverkade möbler anpassade för alla olika sorters träning-
sanläggningar. Tillsammans med våra leverantörer ATEPAA, vilka 
är experter på funktionell, modern inredning, levererar vi allting för 
omklädningsrum, förvaringsmöjligheter inne på anläggningen och 
receptionerna. Möjligheterna är så gott som obegränsade och vi 
utvecklar utrymmet efter behov, önskemål och funktionalitet. Detta 
kan styras ner på detaljnivå - olika modeller, material, färger, 
storlekar och utföranden. Designed solutions for every storage. 

SERIER

LÅSFUNKTIONER

LOKSA - Konstruktion helt i stål.

ARTA - Konstruktion med stålram och luckor av 
laminat.

KILI - Konstruktion med stålram och luckor i MDF 
behandlad skiva, välj mellan matt eller glansigt 
utförande.

HEBE - Konstruktion med stålram och luckor i 
kompakt högpressad laminat, anpassad för
utrymmen med högre luftfuktighet som badhus 
eller spa.

LUOVA - Konstruktion helt i laminat.

LUOVA GLASS - Konstruktion med ram av laminat och 
luckor av stål med säkerhetsglas.

LUOVA CDF - Konstruktion helt i CDF skiva vilket gör 
dem fuktavvisande.

LUOVA INDUSTRIAL - Konstruktion med ram av laminat 
med luckor av stål.

LUOVA PERFORATION - Konstruktion med ram av 
laminat med lucka av stål, med full ventilation.

Välj mellan olika mekaniska eller digitala lås. De digitala låsen finns också möjliga 
att få med stöd för RFID, för ett chipbaserat system. 



155Product Catalogue / casallPRO.com

INTERIOR LOCKERS

En utvald och planerad inredning gör att 
anläggningens varumärke och profil tydligt 
synas direkt i vid första anblick i lokalen. 
Med en välkomnande reception i rätt färger 
med logotypen väl synlig förstärks och 
förbättras träningsupplevelsen. Om sedan 
omklädningsrum, gruppträningslokal och 
träningsytan genomsyras av samma profil 
och grafiska utförande förhöjs känslan av 
exklusivitet och professionalitet.   

En anläggning med en tydligt grafisk profil 
sticker enklare ut ur mängden. Med vår 
kunskap kan vi skräddarsy anläggningar 
för att optimalt representera anläggningen 
både sett till utseende och bruk.

Utforska hela Casall PROs inredningssortiment på CasallPRO.com där du kan se alla seriernas utföranden 
och bli inspirerad. 

INREDNING



TOTAL WELLNESS 
FROM SWEDEN 
SINCE 1984

156





Casall PRO Sweden

Malmgatan 18 60223
Norrköping
+46 11 32 56 22
infopro@casall.se

Casall PRO Norway

Sjølyst Plass 3 0278
Oslo
+47 22 25 55 76
post@casall.no

casallPRO.com


