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Med en unik flexibilitet kan träningsanläggningar, gym 
och studios skapa och skräddarsy en konditionspark 
helt anpassad efter behov och önskat utbud med de 
två konditionsserierna Endurance och Performance. 
Detta kommer av möjligheten att kombinera 
konditionsplattform fritt med det utbudet av olika 
konsoler. 

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

MATRIX
CARDIO
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MATRIX CARDIO
ENDURANCE

Everything you want 

- nothing you don't need

ENDURANCE
SERIE

Enduranceserien har utvecklats med ett fokus på pris- 
värdhet, hållbarhet och prestanda. Serien levererar de 
essentiella funktionerna och egenskaperna som behövs  
för att erbjuda en högkvalitativ och utmanande träning  
– alltid motsvarande branschstandard. Allting med val och 
möjligheter att skapa den konditionsmaskin som på bästa 
sätt passar anläggningens behov, budget och tillgängliga 
utrymme. 
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MATRIX CARDIO
ENDURANCE

– 4.2 hp motor med Dynamic Respons Drive System justerar responsen   
 baserat på fotfall och stegmönster för en mjuk och naturlig träning
– Självsmörjande Ultimate Deck systemet med industriellgraderad  
 dämpning ger över 40 000 underhållsfria km 
– Topphastighet på 20 km/h
– Möjlig lutning på upp till 15 % 
– Stora, bekvämt placerade hastighets- och lutningskontroller 
– 56 x 152 cm löpyta ger en extra känsla av trygghet och frihet
– Sidskenor som enkelt monteras av effektiviserar städning och service 
– Ett rullaggregat i fronten reducerar servicetiden genom att ge teknikerna  
 tillgång till det främre drivbältet och löpbältet samtidigt

– Patenterad suspensionsdesign som är både hjul- och spårfri för att   
 reducera ljud och friktion samt ge en mjuk och konsekvent träning
– Kontralateral styrning som härmar kroppens naturliga rörelsemönster 
– 53 cm steglängd, optimerad pedalyta och överdimensionerade pedaler  
 för en ökad komfort 
– 25 olika motståndsnivåer för att utmana alla användare
– Bakre insteg med låg, 24 cm, påstegs-höjd ger god tillgänglighet för alla 
– Maxbelastning på 182 kg 
– Valbar med självförsörjande system 

Dimensioner

L 213 x B 87 x H 163 cm

Konsol  Touch XL Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3112015  3112014  3112013  3112012  3112011

Dimensioner

L 175 x B 74 x H 179 cm

Konsol  Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3112034  3112033  3112032  3112031  

ENDURANCE TREADMILL

ENDURANCE ELLIPTICAL

Övergripande för hela Enduranceserien är, utöver den arbetade och stilrena estetiken, den genomtänkta 
designen som ger mesta möjliga prestanda i en ytbesparande konditionspark. 

– Idealisk för träningsanläggningar där utrymme såväl som budget behöver räcka längre

– Valbara konsoler inkluderar Touch XL, Touch, Premium LED, Group training LED och standard LED vilket 
 ger ett brett utbud av möjliga val när det kommer till underhållning, exklusiva träningsprogram, 
 anslutningar, träningsfeedback och intuitivt användande

– Stora, bekvämt placerade funktionskontroller och knappar med en unikt förseglad design vilket ökar 
 konditionsmaskinens hållbarhet

– Utvecklad med ett fokus på ett underlättat och förenklat underhålls- och servicearbete

– Anpassad med egenskaper vilket underlättar för utövare oavsett förmåga att komma igång och träna, 
 exempelvis med låg instegshöjd, tydliga kontroller och dylikt

ENDURANCE
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MATRIX CARDIO
ENDURANCE

– Den mångsidiga lutande designen distribuerar vikten och maximerar
 stödet för en bekväm träning
– Intuitiv enhandsjustering och finjusterande av sätespositionen 
– Konturerad Ergo form-sits och ryggstöd för ökad komfort 
– Låg instegshöjd ger enklare på- och avstigning 
– Skräddarsydda, konturerade handtag som passar handen 
– Stora, självbalanserade pedaler och lågwatts startmotstånd

– Tävlingsinspirerade, konturerade handtag med armbågsstöd 
– Intuitiv enhandsjustering och finjusterande av sätespositionen 
– Konturerad Ergo form-sits gör även längre träningspass bekväma 
– Låg instegshöjd ger enklare på- och avstigning 
– Självbalanserade pedaler och lågwatts startmotstånd
– Tredelad vev med smidda ärmar och integrerade avdragare underlättar
 service- och underhållsarbete
– Integrerade transporthandtag för att enkelt flytta enheten
– Valbar med självförsörjande system 

Dimensioner

L 155 x B 68 x H 145 cm

Konsol  Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3112064  3112063  3112062  3112061

Dimensioner

L 122 x B 75 x H 152 cm

Konsol  Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3112054  3112053  3112052  3112051

ENDURANCE RECUMBENT BIKE

ENDURANCE UPRIGHT BIKE

– Det exklusiva svetthanteringssystemet leder bort svetten från viktiga   
 komponenter vilket förlänger hållbarheten 
– Extra djupa steg på 25.4 cm för säker känsla och färgvariationer under  
 lättar för en korrekt placering vid stegen
– Stegen är låsta i lägsta möjliga positionen för enkel av- och påstigning
– Kontrolldrivsystemet stoppar trappan omedelbart om någonting slår   
 eller puttar emot rotationens riktning 
– Antirost designen förhindrar korrosion för en långsiktig hållbarhet 
– Maxvikt på 182 kg 
– EN IOS 20957-8 certifierad 

Dimensioner

L 161 x B 103 x H 218 cm

Konsol  Touch XL Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3112045  3112044  3112043  3112042  3112041

ENDURANCE CLIMBMILL
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MATRIX CARDIO
ENDURANCE
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MATRIX CARDIO
PERFORMANCE

The ultimate cardio experience

PERFORMANCE
SERIE

Performanceserien erbjuder ett enastående utbud 
av konditionsmaskiner där prestanda och kvalitet 
ligger på en nivå över branschstandard. Med en 
förfinad estetik, exklusiva funktioner, precisions- 
utvecklad prestanda och hög hållbarhet kan  
anläggningen skapa en konditionspark med  
premiumutrustning som klarar av tuff och intensiv 
träning i åratal. 
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MATRIX CARDIO
PERFORMANCE

– 4.2 hp motor med Dynamic Respons Drive System justerar responsen   
 baserat på fotfall och stegmönster för en mjuk och naturlig träning
– Självsmörjande Ultimate Deck systemet med industriellgraderad  
 dämpning ger över 40 000 underhållsfria km 
– Topphastighet på 23 km/h
– Möjlig lutning på upp till 18 % 
– Stora, bekvämt placerade hastighets- och lutningskontroller 
– 56 x 152 cm löpyta ger en extra känsla av trygghet och frihet
– Sidskenor som enkelt monteras av effektiviserar städning och service 
– Ett rullaggregat i fronten reducerar servicetiden genom att ge teknikerna  
 tillgång till det främre drivbältet och löpbältet samtidigt

– Patenterad suspensionsdesign som är både hjul- och spårfri för att   
 reducera ljud och friktion samt ge en mjuk och konsekvent träning
– Ergo-form grepp passar handens form och kontralateral styrning 
 härmar kroppens naturliga rörelsemönster för en bekvämare träning
– Varierande steglängd mellan 51-61 cm och justerbar lutning mellan  
 20– 33 cm
– 25 olika motståndsnivåer för att utmana alla användare
– Bakre insteg med låg, 24 cm, påstegs-höjd ger god tillgänglighet
– Maxbelastning på 182 kg

PERFORMANCE TREADMILL

PERFORMANCE ASCENT TRAINER

PERFORMANCE

Övergripande för hela Performanceserien är, utöver den premiumdesignen och förfinade estetiken, ett fokus 
på hög prestanda för att utmana även de tuffaste atleterna.

– Ultimata valet för anläggningar som vill erbjuda den mest utmanande konditionsträningen med en 
 prestanda över branschstandard

– Valbara konsoler inkluderar Touch XL, Touch, Premium LED, Group training LED och standard LED vilket 
 ger ett brett utbud av möjliga val när det kommer till underhållning, exklusiva träningsprogram, 
 anslutningar, träningsfeedback och intuitivt användande

– Stora, bekvämt placerade funktionskontroller och knappar med en unikt förseglad design vilket ökar 
 enhetens hållbarhet

– Utvecklad med ett fokus på ett underlättat och förenklat underhålls- och servicearbete för att till det 
 yttersta minimera den tid konditionsmaskinen står stilla

Dimensioner

L 220 x B 93 x H 169 cm

Konsol  Touch XL Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3113015  3113014  3113013  3113012  3113011

Dimensioner

L 178 x B 74 x H 181 cm

Konsol  Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3113024  3113023  3113022  3113021
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MATRIX CARDIO
PERFORMANCE

– Det exklusiva svetthanteringssystemet leder bort svetten från viktiga   
 komponenter vilket förlänger hållbarheten 
– Extra djupa steg på 25.4 cm för säker känsla och färgvariationer under  
 lättar för en korrekt placering vid stegen
– Stegen är låsta i lägsta möjliga positionen för enkel av- och påstigning
– Kontrolldrivsystemet stoppar trappan omedelbart om någonting slår   
 eller puttar emot rotationens riktning 
– Antirost designen förhindrar korrosion för en långsiktig hållbarhet 
– Maxvikt på 182 kg 
– EN IOS 20957-8 certifierad 

– Den mångsidiga lutande designen distribuerar vikten och maximerar
 stödet för en bekväm träning
– Intuitiv enhandsjustering och finjusterande av sätespositionen 
– Konturerad Ergo form-sits och ryggstöd för ökad komfort 
– Låg instegshöjd ger enklare på- och avstigning 
– Skräddarsydda, konturerade handtag som passar handen 
– Stora, självbalanserade pedaler och lågwatts startmotstånd

PERFORMANCE CLIMBMILL

PERFORMANCE RECUMBENT BIKE

– Patenterad suspensionsdesign som är både hjul- och spårfri för att   
 reducera ljud och friktion samt ge en mjuk och konsekvent träning
– Kontralateral styrning som härmar kroppens naturliga rörelsemönster 
– 53 cm steglängd, optimerad pedalyta och överdimensionerade pedaler  
 för en ökad komfort 
– 25 olika motståndsnivåer för att utmana alla användare
– Bakre insteg med låg, 24 cm, påstegs-höjd ger god tillgänglighet för alla 
– Maxbelastning på 182 kg 
– Valbar med självförsörjande system 

PERFORMANCE ELLIPTICAL

Dimensioner

L 178 x B 74 x H 181 cm

Konsol  Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3113034  3113033  3113032  3113031

Dimensioner

L 183 x B 103 x H 219 cm

Konsol  Touch XL Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3113045  3113044  3113043  3113042  3113041

Dimensioner

L 150 x B 65 x H 143 cm

Konsol  Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3113064  3113063  3113062  3113061
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MATRIX CARDIO
PERFORMANCE

– Tävlingsinspirerade, konturerade handtag med armbågsstöd 
– Intuitiv enhandsjustering och finjusterande av sätespositionen 
– Konturerad Ergo form-sits gör även längre träningspass bekväma 
– Låg instegshöjd ger enklare på- och avstigning 
– Självbalanserade pedaler och lågwatts startmotstånd
– Tredelad vev med smidda ärmar och integrerade avdragare underlättar
 service- och underhållsarbete
– Integrerade transporthandtag för att enkelt flytta enheten
– Valbar med självförsörjande system 

PERFORMANCE UPRIGHT BIKE 

PERFORMANCE PLUS TREADMILL

– Ideal för exceptionella löpturer och fortlöpande användning i elit- 
 träningsprogram och anläggningar vilka vill särskilja sig från andra
– I Pure Stride stötdämpningssystemet ger en solid, stötabsorberande 
 upplevelse jämförbar med att springa på en premiumkvalitetsbana 
 och håller upp till 16000 mil med ett minimalt underhåll 
– Speciellt utvecklat lamellband för en exceptionell löpträning
– Tophastighet på 26 km/h
– Möjlig lutning på upp till 20 % för utmanande HIT-träning eller 
 utmanande gruppträningspass
– Maxbelastning 227 kg
– 61 x 157 cm ger en stor löpyta vilket låter elitatleter springa med 
 en hög intensitet
– Kontinuerliga multigrepp handtag som är ergonomiskt skulpterade 
 att passa handen för en söker och bekväm träningsupplevelse
– Låg höjd på 25 cm underlättar för på- och avstigning

Dimensioner

L 136 x B 65 x H 155 cm

Konsol  Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3113054  3113053  3113052  3113051

Dimensioner

L 227 x B 93 x H 169 cm

Konsol  Touch XL Touch   GT LED  P LED  LED

Artikelnummer 3114075  3114074  3114073  3114072  3114071

Läs mer om både Endurance- och Performanceserierna samt de olika möjliga tillvalen och 
konsolerna på CasallPRO.com.

LÄS MER 
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Endless possibilitys

CONSOLES
En styrka i utbudet är möjligheteten att anpassa valet av 
teknik till enheten för att på så vis kunna skapa exakt den 
konditionspark anläggningen vill ha. Det ger möjlighet att 
kombinera ett tuffare och mer extremt löpband med en 
enklare ledkonsol vilket ger möjlighet till en snabbstartad, 
intensiv och utmanande träningsupplevelse. Eller en enklare 
och hållbar Climbmill med en extra stor touchskärm för en 
digitalt kopplad konsol full av underhållning. 

MATRIX CARDIO
CONSOLES
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Återupptäck enkelheten i en 
klassisk LED-konsol, nu med 
ännu mer engagerande färger 
och detaljer än tidigare med en
8000-pixel display. Anslutning 
till träningsklockor finns som 
tillval. Passar alla enheter. 

Utvecklad för intervall baserade 
gruppträningsklasser För- 
inställningar för låg-, medium- 
och högintensiva pass. Under-
lättar att tillgodose behoven hos 
deltagare av olika erfarenhet 
och nivåer. Passar alla enheter.

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

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

PREMIUM LED GROUP TRAINING LED

Håll träningsupplevelsen enkel 
med en LED-konsol som är lika 
enkel att använda som den är 
att läsa av. En stor och tydlig 
nummerdisplay ger en enkel 
och bra användningsupplevelse. 
Passar alla enheter 

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

LED

Konsol på 56 cm med appbaserat 
gränssnitt och den skarpaste  
skärmupplevelsen inom tränings- 
industrin. Har trådlös telefon-
laddning och möjlig anslutning till 
träningsklockor. Passar löpband  
och climbmills

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

TOUCH XL

Konsol på 41 cm med appbaserat 
gränssnitt och den skarpaste  
skärmupplevelsen inom tränings- 
industrin. Har trådlös telefon-
laddning och möjlig anslutning till 
träningsklockor.
Passar alla enheter.

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

TOUCH

MATRIX CARDIO
CONSOLES
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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 

CONNECTED
SOLUTION

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. 

LÄS MER

Läs mer om de digitala lösningarna som finns att tillgå från Matrix  
på CasallPRO.com 

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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