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CASALLPRO
RIGS & RACKS

Tillverkat i Sverige av 100 % svenskt kvalitetsstål. Vi 
utvecklar och designar allting själva vilket möjliggör 
en otrolig flexibilitet. Hela sortimentet behandlas 
med en unik, skyddande pulverlackering vilket ökar 
hållbarheten såväl som ger maximalt grepp och är 
skonsamt mot handflatan.

Rigs & Racks sortimentet är utvecklat från samma 
grundmodul, vilket innebär att alla olika delar och 
tillbehör kan kombineras valfritt med varandra  
- endast fantasin sätter gränser.
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Vi är stolta över att hela vårt Rig & Racks sortiment tillverkas i Sverige av 100 % 
högkvalitativt svenskt stål. Allting designas och utvecklas av oss själva så vi har 
full översyn av kapning, svetsning, lackering och förpackning av alla element. 
Detta ger en helt unik flexibilitet att kunna leverera specialdesignade riggar 
och lösningar helt anpassade efter behov och utrymme. 

Vårt riggsystem är utvecklat i olika moduler och tillbehör, vilket innebär att  
rigglösningen både passar alla olika anläggningar samt kan enkelt utvecklas 
över tid. Modulerna kan både flyttas, byggas ut eller förändras med val av 
tillbehör för att anpassas efter träningsbehoven. 

CASALLPRO RIGS & RACKS

The core of every

functional training zone

RIGS 

FREE STANDING RIG

Den fristående riggen kan placeras var som 
helst inne på anläggningen. 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 träningsmoment.  
Utveckla riggen efter anläggningens behov 
genom att utrusta den med tillbehör anpassade 
efter önskad funktion. 

Dimensioner på bild  

H 2580 x L 2140 x B 7600 mm
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CASALLPRO  RIGS & RACKS

FREE STANDING HIGH RIG

En väggmonterad rigg erbjuder mängder med 
möjliga träningsformer på en mer begränsad 
yta. Utveckla riggen efter anläggningens behov  
genom att utrusta den med tillbehör anpassade 
efter önskad funktion. 

WALL MOUNTED RIG

WALL MOUNTED HIGH RIG

En fristående rigg som erbjuder högintensiv 
funktionell träning både på grupp och  
individuell nivå. Med Extension Poles tillkommer 
ökad höjd med möjlighet till klätterrep och  
gymnastikringar. 

En väggmonterad rigg med Extension Poles  
möjliggör för högintensiv, funktionell träning 
med mängder av möjliga träningsmoment men 
på en mer begränsad yta. Klätterreps- och  
ringträning tillför en mer varierad dimension till  
träningen. 

Dimensioner på bild  

H 4080 x L 2140 x B 7600 mm

Dimensioner på bild 

H 2580 x L 1190 x B 7600 mm

Dimensioner på bild 

H 2580 x L 1190 x B 7600 mm
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CASALLPRO  RIGS & RACKS

FUNCTIONAL RIG

Flexibiliteten i riggens modulsystem ger möjligheter till den optimala funktionella riggen -  endast fantasin sätter  
gränser. Det stora utbudet av tillbehör tillsammans med sortimentet av funktionella redskap ger en fantastisk  
anpassningsförmåga sett till möjliga utföranden.

Optimera riggens konstruktion med  
utrustning designad för att göra  
riggträningen fullständig, rolig  
och otroligt utmanande. 

BRIDGE

Designad för att skapa en mångsidig träningsstation som både låter flera personer träna samtidigt samt ger ett  
effektivt och utrymmesbesparande träningsområde. Med anpassningsbara förvaringsalternativ kan alla tillbehör som 
ska användas förvaras på bästa sätt.

En optimal lösning med Wall Bars,  
Monkey Bars, integrerade räcken  
för chin- och pullups samt fästen
för såväl Rope Anchor och 
Core Trainer. Se sida 21 för  
alternativ av förvaringshyllor.

Dimensioner på bild  

H 2580 x L 3100 x B 9900 mm

Dimensioner på bild

H 2370 x L 3600 x B 5520 mm   
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CASALLPRO  RIGS & RACKS

FREE STANDING EDGE

En väggmonterad lösning med utrymme för 
förvaring och integrerade räcken för chin- och 
pullups samt med fästen för Rope Anchor och 
Core Trainer Se sida 21 för alternativ av  
förvaringshyllor.

WALL EDGE

CORNER EDGE 

Maximera områden som inte används med 
moduler utvecklade för att optimera den  
funktionella ytan med förvaringshyllor och 
integrerat räcke åt båda hållen för chin- och 
pullups samt med fästen för Rope Anchor och 
Core Trainer. Se sida 21 för alternativ av  
förvaringshyllor.

Optimera ytan i hörnet med en hörnlösning med 
anpassade förvaringsställ, wall bar och  
integrerade räcken för chins och pull ups samt 
med fästen för Rope Anchor och Core Trainer. 
En optimal PT-hörna. Se sida 21 för alternativ av 
förvaringshyllor.

Dimensioner på bild

H 2370 x L 1460 x B 2400 mm

Dimensioner på bild   

H 2370 x L 930 x B 2400 mm

Dimensioner på bild 

H 2370 x L 2000 x B 2000 mm
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CASALLPRO  RIGS & RACKS

Vårt Racks sortiment är tillverkade i Sverige av 100 % svenskt kvalitetesstål och 
skärs med laserteknik för det bästa resultatet. Racksen utförande är helt  
anpassningsbara med möjlighet att justera storlek, välja färg samt addera 
tillbehör för ökad säkerhet, förvaring och för att maximera funktionaliteten av 
utrymmet. 
 
Då hela systemet är utvecklat utifrån samma grundmodul är alla olika  
tillbehör, plattformar, utbyggnadsdelar och förvaringslösningar utvecklade för 
att kunna kombineras fritt med varandra. 

Lifting made tough

RACKS

FOLDABLE SQUAT RACK 

Ett effetivt ställ för ett begränsat utrymme som 
enkelt fälls ut vid använding och in när ytan 
behövs till annat. Stället skapar en träningszon 
med möjlighet för squats, lyftträning, press- och 
pull-ups. Det har ett justerbart pull-up räcke 
och J-Cups ingår för skivstången.

Dimensioner    Artikelnummer

Utfällt  H 2300 x L 660 x B 1340 mm 1528143
Infällt H 2300 x L 154 x B 1340 mm
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CASALLPRO  RIGS & RACKS

SQUAT RACK

Ett mer gediget och robust Half Rack för tunga 
lyft. Komplettera med vikthållare och olika  
varianter av pull up grepp.

HALF RACK

HALV RACK WITH SHELFS

Mycket funktionalitet i ett lätt fristående system 
med möjligheter att addera olika tillbehör för 
att anpassa Squat Rackets funktioner och 
egenskaper.

Effektivisera Half Racket genom att integrera  
förvaringshylla och skapa en komplett,  
funktionell träningsstation. Komplettera med 
vikthållare och olika varianter av pull up grepp.

Dimensioner  

H 2350 x L 1445 x B 1360 mm

Dimensioner   

H 2350 x L 1445 x B 1360 mm

Dimensioner 

H 2350 x L 1445 x B 1360 mm
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CASALLPRO   RIGS & RACKS

POWER RACK

Spara på utrymmet utan att kompromissa med 
träningsmöjligheterna eller funktionaliteten. Ett 
Doubble Half Rack ger två lyftstationer samt 
gott om förvaringsutrymme för viktskivor samt 
möjlighet att kombinera med hyllförvaring i  
mitten för funktionella redskap. Komplettera 
med vikthållare och olika varianter av pull up 
grepp.

DOUBLE HALF RACK

HALF RACK WITH SMITH

Med ett Power Rack skapas en säker miljö att 
utföra en mängd övningar i. Komplettera Power 
Racket med tillbehör för att anpassa tränings-
möjligheterna. 

Kombinationen mellan Half Rack och Smith  
Machine ger ett ultimat ställ för anläggningen 
med ett begränsat utrymme. Kan användas 
både som Half Rack men också som Smith  
Machine vilket sparar både på ytan och  
budgeten. 

Dimensioner   

H 2350 x L 1850 x B 1360 mm

Dimensioner   

H 2350 x L 1850 x B 1995 mm

Dimensioner   

H 2350 x L 1445 x B 1360 mm
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CASALLPRO RIGS & RACKS

PERIMETER WALL

Utveckla stället med en kabelstation för att  
skapa en kompakt enhet med näst intill  
obegränsade träningsalternativ. 

Vi har utvecklat en serie av kabelstationer som 
har ett helt oöverträffat fokus till detaljerna och 
består av svenskt kvalitetsmaterial. De har  
modellerats, stresstestats och analyserats för att 
säkerställa att de håller den högsta kvaliteten. 

I sortimentet finns high/low pulley-, low row- 
samt lat pull down. 

HALF RACK WITH CABLE 

Mångsidigt, utrymmesbesparande system  
utformat för att placeras längs en vägg intill  
öppna träningsplatser. Den unika designen  
möjliggör för både individuell- och gruppträning 
på en kompakt yta. Det modulära systemet  
innebär att man kan utgå från en basprodukt för 
att sedan bygga på och utveckla helt efter  
anläggningens behov. Komplettera med  
vikthållare och olika varianter av pull up grep.

Dimensioner på bildexempel   

H 2350 x L 1440 x B 4850 mm
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CASALLPRO   RIGS & RACKS

HIGH LOW FOR RACK

En mångsidig kabelstation med viktmagasin på 
90 kg och 30 olika justeringsnivåer. Utvecklad 
för bröst, rygg, biceps, triceps och axelövningar.

Dimensioner   Artikelnummer

H 2360 x L 760 x B 170 mm 1528383

Skapa det ideala träningsområdet med våra kabelstationer

Våra kabelstationer är utformade för att enkelt kunna anpassas och utvecklas tillsammans med anläggningen.  
Adderas på riggar, ställningar, fristående eller mot väggen. Med flera decennier av erfarenhet är det vår specialitet 
att skapa smarta och funktionella träningsområden som är helt unikt utformade efter varje anläggnings behov och 
förutsättningar.

Det har aldrig vart lättare att skapa en individuell träningszon.
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CASALLPRO RIGS & RACKS

LAT PULL FOR RACKS

Kabelstation med rodd anpassad för ett fler-
tal olika ryggövningar. Har viktmagasin på 90 
kg och stora, halkfria fotplattor för en säkrare 
träning. 

LOW ROW FOR RACKS

MONKEY BAR CEILING

Kabelstation specifikt utvecklad för optimala 
latsövningar. Har viktmagasin på 90 kg och en  
justerbar lårdyna för att passa alla användare. 

Perfekt lösning för anläggningar vilka saknar 
vägg- eller golvutrymme samt har träbalkar 
eller betongtak för säker förankring. 

Fullt anpassningsbar i längd, höjd och grepp- 
avstånd samt med möjlighet att koppla på olika 
typer av pull up grepp. Alternativen är oändliga 
för att skapa den ultimata stegen.

Dimensioner   Artikelnummer

H 2360 x L 1440 x B 600 mm 1528393

Dimensioner   Artikelnummer

H 2360 x L 2335 x B 650 mm 1528403

Dimensioner på bild 

H 960 x L 1745 x B 4140 mm
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Välj bland vårt omfattande utbud av tillbehör anpassat 
för vårt Rigs & Racks-sortiment. Vi galvaniserar även 
tillbehören för utomhusbruk. Med detta utbud kan varje 
rigg skräddarsys för att bli det ultimata, multi- 
funktionella träningsutrymmet anpassat efter behov 
och önskemål. Från enkla J-Cups och Safety Arms till 
Wall Ball Target, Monkeybars och dragmaskiner för helt 
nya rörelser. 

Håll utrymmet prydligt med förvaringslösningar vilka 
erbjuder smart och kompakt förvaring för viktskivor, 
stänger, bollar och mycket mer. 

CASALLPRO  RIGS & RACKS

Attachments for the rig  

& rack you want 

RIGS & RACKS
ATTACHMENTS

– Stolpe med höjdindikation 
– Tät hålindelning för bänkpress, squats 
 och dylikt

– Utvecklad för pull- och muscle-ups 
– Strukturlackad för optimalt grepp och för att 
 vara skonsam mot handflatan 
– Greppdiameter på 31 mm

Dimensioner   Svart  Galvaniserad

H 1500 x B 80 x L 80 mm  1528223 1528222

POLE

MUSCLE UP BAR

– Förhöjningsstolpe för infästning av 
 exempelvis Trawler och klätterrep

EXTENSION POLE

Dimensioner   Svart  Galvaniserad

H 2580 x B 80 x L 80 mm 1528143  1528142

Dimensioner Svart  Galvaniserad

L 1080 mm 1528193  1528192
L 1920 mm 1528183  1528182
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– Pull-up bar med chinsgrepp 
– Strukturlackerad för optimalt grepp och för 
 att vara skonsam mot handflatan
– Greppdiameter på 31 mm

– Mellanbalk med möjlighet att fästa olika 
 tillbehör som exempelvis multigrip

– Balk för att fästa klätterrep och ringar

– Handtag för dipsövningar 
– Strukturlackerad för optimalt grepp
– Justeras enkelt på höjden 
– Greppdiameter 40 mm

PULL UP BAR

BEAM

TRAWLER

DIP HANDLE

CASALLPRO  RIGS & RACKS

Dimensioner  Svart  Galvaniserad

L 760 mm  1528173  1528172
L 1080 mm  1528163  1528162
L 1920 mm  1528153  1528152

Dimensioner  Svart  Galvaniserad

L 520 mm  1528013  1528012
L 1080 mm  1528023 1528023
L 1920 mm  1528033 1528032
L 3080 mm  1528043 1528042

Dimensioner  Svart  Galvaniserad

B 400-700 x L 560 mm 1528263 1528262

Dimensioner  Svart  Galvaniserad

L 835 mm  1528313  1528312
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– Kortare, plan armgångsstege
– Strukturlackerad för optimalt grepp och för att 
 vara skonsam mot handflatan
– Greppdiameter på 31 mm
– Anpassad för 1080 mm celler 

– Längre, plan armgångstege 
– Strukturlackerad för optimalt grepp och för att 
 vara skonsam mot handflatan
– Greppdiameter på 31 mm
– Anpassad för 1920 mm celler 

– Längre, upphöjd armgångstege
– Strukturlackerad för optimalt grepp och för att 
 vara skonsam mot handflatan
– Greppdiameter på 31 mm
– Anpassad för 1920 mm celler 

– Fäste att hänga tillbehör på
– Anpassat för Beam med längderna 1920 
 och 3080 mm

MONKEY BAR SHORT

MONKEY BAR LONG

MONKEY BAR RAISED

MONKEY BAR ATTACH

CASALLPRO   RIGS & RACKS

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

B 720 x L 1160 mm  1528083 1528082

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

B 720 x L 2000 mm  1528103  1528102

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

B 720 x L 2000 x H 265 mm 1528113  1528112

Dimensioner  Svart  Galvaniserad 

L 1050 mm  1528093 1528092
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MULTI GRIP

CHINS GRIP 

REMOVABLE CHINS BAR

CASALLPRO  RIGS & RACKS

– Chinsbar med olika greppval
– Strukturlackerad för optimalt grepp och för att 
 vara skonsam mot handflatan
– Greppdiameter på 31 mm
– Fästs i Beam med längderna 1080, 1920 och 3080 mm

Dimensioner  Svart  Galvaniserad

B 950 x L 220 mm 1528203 1528202

– Rakt chinsgrepp
– Strukturlackerad för optimalt grepp och för att 
 vara skonsam mot handflatan
– Greppdiameter på 31 mm
– Fästs i Beam med längderna 1080, 1920 och 3080 mm

Dimensioner  Svart  Galvaniserad 

B 950 x L 285 mm 1528363 1528362

– Flyttbar chinsstång för att anpassa höjden till övningarna
– Strukturlackerad för optimalt grepp och för att vara
  skonsam mot handflatan
– Anpassad för 1080 mm celler 
– Greppdiameter på 31 mm

Dimensioner  Svart  Galvaniserad 

B 80 x L 1240 mm 1528413  1528412                     

BALL GRIP

– Handgrepp för chins- och pull ups övningar
– Stärker greppmuskelaturen
– Strukturlackerad för optimalt grepp och för att 
 vara skonsam mot handflatan
– Greppkulan är 70 mm i diameter 

Dimensioner  Svart  Galvaniserad

B 140 x L 100 mm 1528353 1528352
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J-CUPS

CORE TRAINER

ROPE ANCHOR

CASALLPRO   RIGS & RACKS

– Avlastningskrok med låg flik för att underlätta 
 vid tunga lyft och pressar
– Klädda med ABS plast för att skydda  
 skivstången 
– Levereras i par

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 184 x B 77 x L 150 mm  1528233 1528232

– Erbjuder övningar som ger en överlägsen 
 träning för core-musklerna
– För olympisk-skivstångshylsa 

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 240 x B 70 x L 440 mm 1528063 1528062

– Fästögla för exempelvis battlerope eller 
 elastic bands 

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 240 x B 70 x L 112 mm  1528293 1528292

SAFETY ARMS

– Kraftig säkerhets- och avlastningsbom för    
 skivstångsövningar
– Levereras i par 
– Avlastningsyta på 490 mm
– Klädda med ABS plast för att skydda skivstången

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 316 x B 102 x L 590 mm 1528263 1528262
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WALL BAR

SIDE WING

BOX HOLDER

CASALLPRO  RIGS & RACKS

WALL BALL TARGET

– Platta för Wall Balls övningar
– Monteras i översta hålet på Pole för att ge 
 standard höjderna 275-305 cm 

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 890 x B 300 x L 160 mm 1528273  1528272

– Fäste för bland annat boxsäck

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 750 x B 70 x L 700 mm  1528053 1528052

– Påbyggnadsdel för att förlänga Pull-Up eller Monkey baren
– Strukturlackerad för optimalt grepp och vara  
 skonsam mot handflatan 
– Greppdiameter på 31 mm

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 750 x B 1080 x L 700 mm 1528123  1528122

– Ribbstol för en stor variation av övningar
– Greppdiameter på 31 mm

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 2000 x B 1080 mm  1528303 1528302
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BALL HOLDER

STORAGE PIN

SHACKLE

CASALLPRO  RIGS & RACKS

– Förvaring av bollar som Wall Balls och 
 Slam Balls 

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 150 x B 180 x L 267 mm 1528243 1528242

– Kompakt och kostnadseffektiv förvaring av 
 viktskivor

Dimensioner   Förzinkad

L 290 mm   1661153

– Fästanordning för bland annat klätterrep
 och olympiska ringar
– Anpassad för att fästas på Trawler eller Beam

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 145 x B 60 x L 70 mm  1528283 1528282

BAR HOLDER

– Enkel och smidig vertikal förvaring av skivstång
– Fästs på Pole eller direkt på väggen

Dimensioner   Svart  Galvaniserad 

H 150 x B 70 x 100 mm  1528253 1528525
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KB/DB SHELF

BALL SHELF

BOLT PACK

CASALLPRO   RIGS & RACKS

DISC SHELF

– Förvaringshylla för viktskivor
– Var fack rymmer antingen en 15, 20, 25 kgs
 Bumper Plate eller två 10 kgs Bumper plate

Dimensioner   Artikelnummer  

B 1080 x D 280 mm  1661083

– Beslag till samtliga tillbehör
– Beställs separat
– Innehåller 2 M16 bultar, 2 M16 låsmuttrar och 
 4 M16 brickor

  Inomhus Utomhus

  1528213  1528212

– Förvaringshylla för alla typer av bollar som 
 exempelvis Slam Balls eller Wall Balls 

Dimensioner   Artikelnummer 

B 1080 x D 280 mm  1661103

– Vändbar förvaringshylla där ena sidan är 
 anpassad för hantlar och den andra sidan passar
 utmärkt för Kettlebells och övrig förvaring
– Gummiduk medföljer

Dimensioner   Artikelnummer  

B 1080 x D 280 mm  1661093
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SMITH MACHINE

JAMMIN ARMS

BRUTAL BENCH

CASALLPRO   RIGS & RACKS

– Integreras enkelt på rigg eller ställning
– Anpassad för 1080 mm celler 
– Säkerhets- och rotationsstopp

Dimensioner   Artikelnummer  

B 1995 x L 190 x H 2040 mm 1528373

– Fästs på Rig eller Rack 
– För Pull eller Push övningar
– Enkel nivåjustering 

Dimensioner                Artikelnummer  

B 750 x L 215 x H 1040 mm/st 1528423

– Brutal bänk för att fästas i rigg eller i vägg.

Dimensioner                Artikelnummer 

B 520 x L 810 x H 1700 mm 1528473

HIP THRUST

– Hip Thrust
– Nordic Hamstring Curl
– Single Leg Squat
– Anpassad för 1080 mm celler
– Enkel nivåjustering

Dimensioner                Artikelnummer  

B 1270 x L 375 x H 380 mm 1528463
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CASALLPRO   RIGS & RACKS

HIGH LOW FOR RIG

– Viktmagasin på 90 kg 
– Justerbar lårdyna 
– Optimal för latsövningar

LAT PULL FOR RIG

LOW ROW

– Viktmagasin på 90 kg 
– 30 olika justeringsnivåer 
– Utvecklad för bröst, rygg, biceps, triceps
  och axelövningar

– Viktmagasin på 90 kg 
– Stora, halkfria fotplattor för en säkrare
 träning

Dimensioner   Artikelnummer

H 2580 x L 760 x B 170 mm 1528433

Dimensioner   Artikelnummer 

H 2580 x L 1440 x B 600 mm 1528443

Dimensioner   Artikelnummer  

H 2580 x L 2335 x B 650 mm 1528453
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CASALLPRO   RIGS & RACKS

SQUARED PLATFORM

– Slitstarkt, strukturerat mittparti för stabilt och
 stadigt fäste
– Gummiytterparti för dämpning av ljud och
 vibrationer
– Anpassad för alla Casall Rack

T-SHAPED PLATFORM

DOUBLE T-SHAPED PLATFORM

– Slitstarkt, strukturerat mittparti för stabilt och
 stadigt fäste
– Gummiytterparti för dämpning av ljud och
 vibrationer

– Slitstarkt, strukturerat mittparti för stabilt och
 stadigt fäste
– Gummiytterparti för dämpning av ljud och
 vibrationer
– Anpassad för alla Casall Double Half Rack

Dimensioner   Artikelnummer

H 30 x L 2000 x B 3000 mm P10039

Dimensioner   Artikelnummer 

H 30 x L 2140 x B 3000 mm P10038

Dimensioner   Artikelnummer  

H 30 x L 3840 x B 3000 mm P10051
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CASALLPRO   RIGS & RACKS
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CASALLPRO   OUTDOOR 

OUTDOOR

The ultimate outdoor

functional training zone

Optimera varje yta - så väl inne som ute. Vi har lösningar för att 
skapa och utveckla en flexibel och säker uthomhus träning. Med 
allt ifrån riggar, fristående ställningar och containerlösningar som 
anpassas helt efter anläggningens behov så är möjligheterna näst 
intill obegränsade.

Alla våra utomhusriggar och ställningar är galvaniserade för att 
stå emot väder och vind och håller år efter år. 

OUTDOOR RIGS & RACKS

Trolley ger möjlighet till utomhusträning en bit bort från anläggningen då den har en mobilitet som inte är jämförbar
med något annat, träningsområdet kan flyttas efter tycke och behov. Fyll den med hantlar, bollar, kettlebells, 
häckar, koner eller vad som och ta med den på en promenad.

OUTDOOR TROLLEY

– Punkteringsfria däck
– Maxlast 250kg
– Pulverlackerad
– Tillverkad i Sverige
– Flyttbara avdelare
– Förvaringsfickor

Dimensioner  

Yttermått               H 1270 x L 900 x B 630 mm
Invändigtmått       H 1000 x L 580 x B 580 mm
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CASALLPRO   OUTDOOR

Det ultimata utomhusträningskonceptet med containermonterad rigg. Containern är specialtillverkad för att  
förankra Casall Rigg och med förvaringslösningar för den utrustning som behövs för att skapa ett träningscenter i 
toppklass. Det ökar anläggningens fotavtryck och effektivitet samt skapar träningsalternativ utomhus på platser som 
aldrig tidigare varit möjliga. Riggen som givetvis är helt anpassningsbar efter behov är galvaniserad och utvecklad för 
att stå utomhus året runt.

OUTDOOR CONTAINER

Dimensioner  

Yttermått               H 2300 x L 5840 x B 2370 mm
Invändigtmått       H 2240 x L 5750 x B 2200 mm

Förvaringsställen anpassas efter önskad utrustning.

Containerns standard utförande är med isolering och 
plywood beklädd insida, sensorstyrd belysning, 
elcentral samt försäkringsklassat lås. 
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Träning är för alla, och alla har en vision om hur deras ideala 
träningsyta ska se ut. Med vår Indoor Arena lösning ger vi möjligheten 
att utveckla den och samtidigt erbjuda medlemmarna något helt 
unikt. Oavsett om det är för olika typer av small group, power lifting, 
crossfit eller funktionell träning så skapar vi ett specialiserat men 
flexibelt träningsområde - en unik Arena i den befintliga anläggningen. 

Här följer exempel på hur Indoor Arena kan se ut och förslag på 
möjliga lösningar att inspireras av.  
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Utomhusträning är det snabbast växande begreppet inom träning.
Att ha ett utomhus utrymme tillgängligt för träning är en sak, men att 
veta vilken utrustning som fungerar är en helt annan utmaning.  Med 
vår Outdoor Arena lösning skapar vi förprogrammerade ytor där olika 
träningspass kan pågå separat eller kombineras för olika typer av 
gruppträning. Vi ger redskapen som får människor engagerade och 
glada över att träna i väder och vind. 

Här följer exempel på hur Outdoor Arena kan se ut och förslag på 
möjliga lösningar att inspireras av.  
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