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Vi har samlat de bästa golvsystemen för varje aktivitet och 
utrymme från de främsta golvtillverkarna, vilka utmärker sig 
genom sin kvalitet, design och funktion. Vi månar dessutom 
om ett ansvarsfullt miljötänk och ställer hårda krav när det 
gäller urval av produkter och garanterar att vi levererar det 
bästa för naturen och har de mest hållbara alternativen. 

Alla golv och mattor tillverkas enligt internationell standard 
och strikta kvalitetssystem vilket garanterar en hög  
kvalitet.

CASALLPRO FLOORS
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CASALLPRO FLOORS

Med den ökade populariteten för funktionell träning och behovet av utrustning som speglar de många olika rörelserna 
i denna träningsform är detta det mest lämpliga typen av golv. Turfen har inga problem med att skjuta eller dra slädar 
över, ger bra grepp vid löpning och hopp samt skonsam mot knän vid utfallssteg. Den lämpar sig dock inte som  
underlag vid tunga lyft. 

Turfen passar lika bra inomhus, från en enkel sprint track eller till ett komplett träningsrum, som utomhus. Den ger en 
fräsch och naturlig känsla. Det är enkelt att integrera turfen mellan andra golvtyper för att skapa en sömlös träningsyta 
i jämn nivå. 

Mattan är tillverkad av polyetenmonofilament, vilket ger maximalt återfuktande och UV-stabiliserande fibrer. Med 
84.000 stygn per kvm och en Dtex, måttenheten för att definiera fibrernas hållfasthet, på 8.000 gör detta till en av 
marknadens tätaste och slitstarkaste konstgräsmattor. 

Den finns i flera färger och med ett helt anpassningsbart utförande med logotyp, design, mönster eller bara i ren färg.

- Standardmått: 2 x 10 / 2 x 15 /  2 x 20 m 
- Höjd: 16 mm
- Standardmarkering: Classic Ladder
- Inomhus / Utomhus 
- UV-tålig
- Slitstark
- Funktionell

TURF

Classic ladder 
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FLOORSCASALLPRO 

GH är ett utmärkt golv för gymmet. Plattorna ör gjorda av SBR-gummi och är mycket slitstarka och passar för  
användning i många delar av gymmet. 

Golvet är slitstarkt och halksäkert med en slät uta vilket gör det enkelt att hålla rent. GH är speciellt framtaget för  
funktionella träningsytor och tunga lyftzoner och skyddar såväl utrustningen som undergolvet. Plattorna absorberar 
stötar och minskar bulleröverföringen, vilket minskar ljudnivån avsevärt vid exempelvis skivsstångspass. Golvet erbjuder 
också en överlägsen komfort.Pusselmönstret är precisionsgjutet för att säkerställa en tät anslutning mellan plattorna.  

GH FREE WEIGHT

GH är förmodligen det mest prisvärda friviktsgolvet på marknaden. Uteslutande utvecklat för att ge högsta prestanda i 
områden med fria vikter och funktionell träning med hög intensitet. Ytbeläggningen kombinerat med samman- 
sättningen av gummit ger de halksäkra egenskaperna som krävs för styrketräning. Vattentäta och antibakteriella 
egenskaper gör det enkelt att underhålla.

Golvet har ett optimalt friktionstal för ett erhålla bästa dragkraft och högsta densitet för att få en exceptionell  
påverkansabsorption. Pusselmönstret är precisionsgjutet för att säkerställa en tät anslutning mellan plattorna. Det finns 
i flera färger och är fullt anpassningsbart med logotyp, design eller märkning så att anläggningar kan skapa sin egen 
atmosfär som sticker ut och passar varumärket man vill skapa. 

GH FREE WEIGHT RUBBER LAYER

- Mått: 1000 x 1000 x 20 mm
- Interlocking
- Inomhus / Utomhus
- UV-tålig
- Slitstark
- Funktionell 
- Kant- och hörnavslut finns 

- Mått: 1000 x 1000 x 20 mm
- Interlocking
- Inomhus / Utomhus
- UV-tålig
- Slitstark
- Funktionell 
- EPDM-ytskikt
- Lätt att underhålla 
- Kant- och hörnavslut finns 
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FLOORSCASALLPRO 

Detta praktiskt taget oförstörbara gummigolv är utformat för riktigt tunga lyftområden och erbjuder en stötdämpning 
på upp till 60%. Plattorna har en upphöjd, solid kärna på undersidan vilket skapar luftfickor som tar upp och fördelar 
stötarna. En extrem mekanisk kompression som överstiger 50 000 kg kombinerat med premiumingridienser placerar 
detta golv högst upp på listan för hållbarhet. Den unika låsdeisgnen gör att plattorna fästs ordentligt på plats. 

DURATRAIN

När buller och vibrationer är ett stort problem på anläggningen är detta golv det rätta valet. Undersidan på plattan har 
en konstuktion med en ihålig sockel som kraftigt minskar ljud- och vibrationsöverföringen vid nedslag vilket ger en bättre 
akustisk upplevelse både i befintliga och angränsande lokaler. Den unika låsdesignen gör att plattorna fästs ordentligt 
på plats. 

DURASOUND

- Mått: 610 x 610 x 32 mm
- Interlocking
- Inomhus / Utomhus
- UV-tålig
- Slitstark
- Funktionell 
- Kant- och hörnavslut finns 
- Duratrain Premium har  
  ett EPDM-ytskikt

- Mått: 610 x 610 x 70 mm
- Interlocking
- Inomhus / Utomhus
- UV-tålig
- Slitstark
- Funktionell 
- Kant- och hörnavslut finns 
- Durasound Premium har  
  ett EPDM-ytskikt

Duratrain PLUS

Duratrain PREMIUM

Durasound PLUS

Durasound PREMIUM
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FLOORSCASALLPRO 

Ett premium allround golv specifikt utformat för intensiva tröningsområden och ytor med tung utrustning. Värme- 
isolering, en bekväm yta samt rätt balans mellan densitet och hårdhet gör detta till ett utmärkt golv för golvövningar 
och stretchning. Golvet är tillverkat i ett kraftfullt naturgummi med högsta densitet och resistens som gör det beständigt 
och extremt hållbart. 

Ytan har ett optimalt friktionstal för bästa grepprestanda och vattentät så mattan inte absorberar vatten eller svett 
samt är enkelt att rengöra. Pussellåssystemet håller plattorna på plats och ger en ren och slät träningsyta utan lim. 
Golvet finns i ett brett utbud av färger och kan anpassas med logotyp, design eller märkning som skärs ner i mattan för 
högsta hållbarhet. 

FITNESS PRO

Ett prisvärt golv med samma exceptionella egenskaper som Fitness PRO och är det mest ekonomiska och hållbara valet. 
Fitness ECO tillverkas av spillmaterialet ifrån tillverkningsprocessen utav Fitmess PRO. 

Ett hållbart val helt anpassningsbar. Golvet finns i ett brett utbud av färger och kan anpassas med logotyp, design eller 
markeringar.

FITNESS ECO

- Mått: 1000 x 1000 x 7 mm
- Interlocking
- Inomhus 
- UV-tålig
- Slitstark
- Funktionell 
- Kant- och hörnavslut finns 

- Mått: 1000 x 1000 x 7 mm
- Interlocking
- Inomhus 
- UV-tålig
- Slitstark
- Funktionell 
- Kant- och hörnavslut finns 
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FLOORSCASALLPRO 

Ett vinylgolv som förenar slitstyrka, ergonomi och stegljudsdämpning i naturtrogna trä- och stenutföranden. Perfekt 
golv för gym och anläggningar med ljuddämpning och med en konstruktion som klarar den tuffa belastningen i grupp-
träningssalar. Det är desutom med lättare svikt vilket för det skonsamt för dem som tränar. 

Golvet kan läggas på de flesta fasta underlag - betong, matta eller trägolv. En flytande konstruktion med en enkel 
installation som inte kräver lim och extremt flexibel som följer ojämna golvunderlag. 

Vinyl Public finns i ett brett utbud av färger och utföranden.

LVT PUBLIC

- Fastlay
- Inomhus 
- UV-tålig
- Flexibel
- Slitstark
- Vattentålig
- Funktionell 

  TRÄ 
- Mått: 1219 x 184 x 5.5 mm
- Box: 3.14 KvM 

  STEN
- Mått: 609 x 304 x 5.5 mm
- Box: 3.72 KvM

Lager
1. PUR-skikt
2. Slitskikt
3. Mönsterfilm
4. Luxury vinyl core
5. Aukustikbaksida/fastlay

1.

2. 

3. 

4. 

5. 
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FÄRGKARTA TURF 

FÄRGKARTA DURATRAIN & DURASOUND

FLOORSCASALLPRO 

FÄRGKARTA GH 

STANDARD

SPECIAL

Svart Grön Blå Röd

Graphite Grey 7024 Svart

Black 10 Light Grey 10Blue 10 Red 10

Sierra Brown 95Medium Grey 10 Pewter 35 Granite 95

Light Grey 7035 Coral Red 3016 Deep Orange 2011 Sky Blue 5015 Reseda Green 6011 Lemon Yellow 1012



15Product Catalogue / casallPRO.com

FLOORSCASALLPRO 

FÄRGKARTA FITNESS PRO

STANDARD

SPECIAL

Black Blue Chocolate Coral Gaviota Gras

Green Ibiza Lavanda Light blue Lime Magneta

Mocca Mustard Navy Orange Piolin Red

Violet Volcan

Army Marble arancio Marble sand Marble blue Marble carbano Marble castanyo

Marble grey Marble haya Marble light blue Marble lime Marble pearl Marble wengue

Marble Vinaccia
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FLOORSCASALLPRO 

FÄRGKARTA FITNESS PRO

STANDARD

Blackstone Granite Grey Terrano

Black blue Black orange Black red Black yellow Black granite Dark grey

Red granite Viola

SPECIAL

FÄRGKARTA VINYL PUBLIC

WOOD

Antique oak Bleached oak Classic oak Dark oak Devon oak Durban oak

Macchiato oak Nature oak Rustic octon Rustic tally oak Sherwood oak Stratford oak

Black waterstone Concrete galet Grey steel Grey waterstone Washed concrete

STONE
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STANDARDMÖNSTER

Evo ladder Multi ladder Square ladder Classic ladder Premium ladder Circle ladder

Traingle sprint Evo hoops Evo classic

Flex square number Evo compass Classic compass

Pulling distance Flex circle Flex balls 2

Circle  
position

Dumbbell
position

Feet 
position

Jump station
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Vi har omsorgsfullt valt golv som klarar av den tuffa intensitet 
och påfrestning som träningsanläggningar utsätts för varje dag 
- golv som lämnar efter sig sinnesro och en yta som ser bra ut. 

Standarden för vårt golvsortimentet är styrka, hållbarhet,  
komfort, visuellt tilltalande och värde när det gäller underlag för 
alla slags träningsytor. 

SKAPA ETT TRÄNINGSOMRÅDE 

Alla våra golv har möjligheten att anpassas och designas med  
funktionella markeringar. Designa området som det önskas. Det 
finns nästan inga gräser för vilka utföranden som är möjliga 
 - låt din idé bli verklighet. 

Trots att alla våra golv är väldigt enkla att installera,  
tillhandahåller vi också installationstjänsten. Vårt installations- 
team har stor erfarenhet och vi har installerat hundratals gym.

a a a

b b b

r r2

r1

SÅ HÄR RÄKNAS YTAN UT PÅ OLIKA FORMER:

KVADRAT/REKTANGEL TRIANGEL

CIRKEL OVAL

Area - a x b Area - (a x b)/2

Area - r x r x π (π ≈ 3.14) Area - r1 x r2 x π (π ≈ 3.14)
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SVERIGE, HEAD OFFICE

CASALL PROFESSIONAL 

BOX 6035 

60006 NORRKÖPING 

 +46 (0)11 32 56 22

INFOPRO@CASALL.SE

NORGE

CASALL PROFESSIONAL 

SJØLYST PLASS 3 

0278 OSLO

 +47 (0)22 25 55 76

POST@CASALL.NO

WWW.CASALLPRO.COM


