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BUILT TO LAST FROM 
SWEDEN SINCE 1980

CASALL PRO
- TOTAL SOLUTION PARTNER

Sedan tidigt 80-tal har vi på Casall PRO 
producerat professionell tränings- och 
gymutrustning med målet att sprida 
en hälsosam livsstil. Med vår långa och  
gedigna bakgrund i gymbranschen vet vi 
vad som krävs av utrustningen och vad 
den behöver hålla för. 

Vi tror starkt på att design och hög kvalitet 
hör ihop och vi söker alltid överträffa alla 
förväntningar. Genom ett kontinuerligt 
arbete med produktutveckling förbättrar 
vi hela tiden vårt utbud – både gällande 
vilka produkter vi producerar samt hur vi 
producerar dem.

HOSPITALITY 



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 attrativ, mod-
ern estetik. Enkelheten och estetiken i 
designen ger användaren anledning att 
komma tillbaka igen och igen. 

UPPTÄCK VÅR
VISION-SERIE

Hotell, studio, bostadsrättsförening eller  
företag -  skapa ett fullutrustat gym till 
gäster, medlemmar eller anställda som 
erbjuder det där lilla extra. Det ger både 
möjlighet till ett förbättrat mående samt 
visar på vilken satsning du gör för dem. 
För en gäst är det där lilla extra en god 
anledning för dem att komma tillbaka  
- igen och igen

CARDIO FÖR ALLA

Visionsserien består av en fullständig  
cardio-park med löpband, elliptical, upp-
rätt och sittande cykel. 

UTRUSTNING ÄR 
INREDNING

Hela vår produktportfölj är utvecklad och 
designad utefter meningen att skapa en 
tydlig enhetlighet bland produkterna då 
färg, design och kvalitet är konsekvent 
genom hela sortimentet. Fördelen att det 
klassiska och harmoniska designspråket 
är detsamma genom alla produkt- 
kategorier är att man skapar en exklusiv 
helhetskänsla.

KVALITET OCH 
DESIGN

Med oss som partner kommer du få mer 
än en leverantör - vi finns där hela vägen 
från idé och tanke till installation och efter- 
följande service. 

• Installation och service
• Sälj- och supportteam
• Marknadsmaterial
• 3D Layout
• Finansiering
• Utbildning
• Affärsutveckling

Läs mer om Casall PRO och utforska 
hela vårt utbud på CasallPRO.com


