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CASALL PROFESSIONAL
I över 30 år har Casall hjälpt människor att komma i form och vår intensiva
passion för träning, design, innovationer och kvalitet har aldrig mattats av.
Vi testar och utvärderar hela tiden olika träningsformer, koncept och
produkter för att hitta nya sätt att inspirera till motion och välbefinnande.
Casall är en av Nordens största aktörer inom fitness och hälsa, vi täcker
både Sverige och Norge för att finnas nära våra kunder.

Bodö

Umeå
Trondheim

Bergen

Oslo

Stockholm
Norrköping

SVERIGE
Casall Professional AB
Huvudkontor/Centrallager
Malmgatan 18
602 23 Norrköping
Tel 011 32 56 22
info@casallpro.se
www.casallpro.se
NORGE
Casall Professional AS
Sinsenvein 53A
0585 Oslo
Tel + 47 22 25 53 57

Göteborg

Jönköping

Malmö

När du väljer Casall, får du mer än bara världens bästa träningsutrustning, du får en
trygg och komplett helhetsleverantör – du får en relation för framgång.

CERTIFIERAD INSTALLATION/ SERVICE
Maximera drifttid. Optimera din investering. Vi tillhandahåller alla
verktyg du behöver för att komma igång och så förbli.

PLANERING
Ditt utrymme. Dina mål. Din budget. Vi hjälper till att få liv i
anläggningen från dina tidigaste idéer till den dag dörrarna öppnas.

BRANSCHLEDANDE GARANTIER
Vårt löfte om kvalitet till dig. Vi erbjuder alla skydd du behöver för
att välja tryggt - och veta att du har valt klokt.

ENGAGERAD SÄLJ & SUPPORT
Våra interna team kommer att arbeta med dig för att hjälpa dig att
nå dina unika mål. Från dedikerad försäljning till teknisk support och
mer därtill, kommer vi alltid att vara här för att hjälpa.

FINANSIERING
När det är möjligt, arbetar vi med våra kunder för att utveckla
finansiella lösningar som utökar deras alternativ och maximerar
deras investeringar.

UTBILDNING
Produktutbildning. Underhållstips. Träningsutbildning. On-demand
utbildningsfilmer. En helt ny värld av service och support. Det finns
alltid nära till hands hos oss.

MARKNADSSUPPORT
Du vill låta medlemmarna veta om spännande program och
produkter som gör din anläggning annorlunda och vi vill hjälpa till.
Fråga oss om ”brandade” reklammaterial för att hjälpa dig att nå
och behålla medlemmar som aldrig förr.
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STYRKA
Matrix Fitness, ett av världens största och utan tvekan det snabbast växande
varumärket av kommersiell träningsutrustning, och det är ingen tillfällighet.
Matrix är nytänkande och jobbar med kreativ problemlösning. Matrix har
förändrat människors sätt att se på styrkeutrustning. Enkelt och intuitivt, är
utrustningen utformad med användaren i åtanke, som resultat har Matrix
upprättat en standard som andra nu strävar efter.
Matrix har ett komplett, branschledande utbud av styrkeutrustning som ger
mer prestanda, bättre komfort, bättre resultat. Det är dags att uppleva något
annorlunda och, uppriktigt sagt, den bästa styrketräningsutrustningen
på marknaden.
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ULTRA SERIE
DEN ULTIMATA STYRKETRÄNINGS UPPLEVELSEN
Den kraftfulla och bekväma Ultra-serien ger dig de mest avancerade
funktionerna med branschens mest hållbara komponenter insvepta i en
hisnande industridesign som inte kan vara lättare att använda. Ultraserien går utöver dina förväntningar på styrketräningsutrustning för
att tjäna och behålla medlemmar som ingen annan.
Ultra-serien är utformad för smidiga konvergerande och divergerande
rörelser för att främja ett naturligt rörelsemönster och förbättrad
användarkomfort. Ultra omfattar Action Specific Grips, handtag som
minskar belastningen på handens kontaktpunkter och en låg viktstapel
som ger en estetisk och luftig känsla i gymmet.
Både hållbara och vackra, Ultra-serien kommer att överträffa
dina förväntningar.
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PECTORAL FLY S12
• Vinklad användarposition för ökad komfort och stabilisering
• Konturerade armdynor för större komfort
• Roterande armar som anpassas för användare av alla storlekar och
ett bättre rörelseomfång.
Art. nr. 41177123 Black

41177121 Silver

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

CONVERGING CHEST PRESS S13
• Konvergerande armrörelse som ger ett naturligt rörelsemönster
• Justerbar startposition som ger ett ökat rörelseomfång
• Action Specific Grips™ ger ökad komfort minimalt
punkttryck i handen
• Designad för enkelt handhavande
Art. nr. 41177133 Black

41177131 Silver

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

LATERAL RAISE S21
• Oberoende armar för ökad mångfald
• Överdimensionerade armdynor för en större anpassning och komfort
• Roterande handtag ger en naturlig rörelse
Art. nr. 41177213 Black

41177211 Silver

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

CONVERGING SHOULDER PRESS S23
• Konvergerande armrörelse som ger ett naturligt rörelsemönster
• Dual-positionhandtag som tillåter en större variation
• Action Specific Grips™ ger ökad komfort med minimalt
punkttryck i handen
• Motviktsarmar för optimerat startmotstånd
• Tillbakalutad sittställning för bättre hållning och stöd
Art. nr. 41177233 Black

41177231 Silver

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

DIVERGING LAT PULLDOWN S33
• Utåtgående armrörelse ger ett naturligt rörelsemönster
• Vinklad sits ger en korrekt användarposition
• Action Specific Grips™ ger ökad komfort med
minimalt punkttryck i handen
• Lårkuddarna justeras enkelt för att ge stabilitet och komfort
Art. nr. 41177333 Black

41177331 Silver

Dimensioner: L 155 x B 152 x H 197 cm
Viktpaket: 109 kg
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DIVERGING SEATED ROW S34
• Utåtgående armrörelse ger ett naturligt rörelsemönster
• Dual-positionhandtag som tillåter en större variation
• Action Specific Grips™ ger ökad komfort med minimalt
punkttryck i handen
• Justerbar bröstdyna anpassas för användare i alla storlekar
Art. nr. 41177343 Black

41177341 Silver

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

INDEPENDENT BICEPS CURL S40
• Oberoende rörelse för större mångfald i träningen
• Vridbara handtag passar användare i alla storlekar
• Action Specific Grips™ ger ökad komfort med minimalt
punkttryck i handen
• Designad för enkelt handhavande
Art. nr. 41177403 Black

41177401 Silver

Dimensioner: L 138 x B 160 x H 130 cm
Viktpaket: 91 kg

TRICEPS PRESS S42
• Roterande handtag som anpassas till användare av alla storlekar
• Vinklad ryggdyna ger bättre stabilisering och komfort
• Action Specific Grips™ ger ökad komfort med minimalt
punkttryck i handen
Art. nr. 41177423 Black

41177421 Silver

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

ABDOMINAL CRUNCH S51
• Böjda ryggkuddar för full muskelsammandragning och komfort
• Justerbara handtag för att passa användare i alla storlekar
• Action Specific Grips™ ger ökad komfort med minimalt
punkttryck i handen
• Dual pivot design för naturlig bukrörelse
Art. nr. 41177513 Black

41177511 Silver

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

BACK EXTENSION S52
• Multi-position fotplattor rymmer en mängd olika användare
• Startpositionen justeras enkelt med tumgrepp
• Konturerad ryggdyna för ökad användarkomfort
Art. nr. 41177523 Black

41177521 Silver

Dimensioner: L 145 x B 120 x H 130 cm
Viktpaket: 109 kg
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ROTARY TORSO S55
• Knästående ställning minimerar ryggstress medan
höftböjar muskelaturen stretchas
• Konturerad knädyna för ökad komfort och stabilisering
• Rörelseomfång med 8 olika användarepositioner
• Överdimensionerat styre som passar till en mängd olika användare
Art. nr. 41177553 Black

41177551 Silver

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

LEG PRESS S70
• Vinklad och justerbar sittransport ger större användarkomfort
• Fotplatta med visuella indikationer för fotställning
• Startpositionen justeras enkelt med tumgrepp
Art. nr. 41177703

Black 41177701 Silver

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

LEG EXTENSION S71
• Vinkeln mellan sits och ryggdyna uppmuntrar till full
quadricepskontraktion i rörelsen
• Självjusterande skenbenskudde för ökad användarvänlighet
• Stödläge tydligt markerat för korrekt placering
• Startpositionen justeras enkelt med tumgrepp
Art. nr. 41177713

Black 41177711 Silver

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

SEATED LEG CURL S72
• Rygg-, lår- och skenbensdyna justeras enkelt från sittande ställning
• Vinklad sits och unika pivotlägen för full hamstring kontraktion
• Justerbar lårdyna ger stabilitet under träningen
Art. nr. 41177723

Black 41177721 Silver

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

PRONE LEG CURL S73
• Konturerade armbågsdynor ger större stabilitet och komfort
• Vinklade dynor som eliminerar stress i ländryggen
Art. nr. 41177733 Black

41177731 Silver

Dimensioner: L 173 x B 111 x H 130 cm
Viktpaket: 91 kg
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HIP ADDUCTOR S74
• Justerbar startposition för ökat rörelseomfång
• Fotpinnar och formade knädynor för stabilisering och stöd
• Lutad ryggdyna för ökad komfort av ländryggen
Art. nr. 41177743 Black

41177741 Silver

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

HIP ABDUCTOR S75
• Justerbar startposition för ökat rörelseomfång
• Fotpinnar och formade knädynor för stabilisering och stöd
• Lutad ryggdyna för ökad komfort av ländryggen
Art. nr. 41177753 Black

41177751 Silver

Dimensioner: L 172 x B 129 x H 130 cm
Viktpaket: 109 kg

CALF EXTENSION S77
• Vinklad ställning som ger ett större svankstöd
• Rörelseomfånget passar en mängd olika användare
och startpositioner
Art. nr. 41177773 Black

41177771 Silver

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

GLUTE S78
• 25° vinkel för optimal gluteusaktivering
• Justerbar bröstdyna
• Överdimensionerade fotplattor för ökad stabilitet
Art. nr. 41177783 Black

41177781 Silver

Dimensioner: L 204 x B 97 x H 137 cm
Viktpaket: 63.5 kg
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ULTRA SERIE EGENSKAPER

Utformad med användaren i åtanke, smidig
och bekvämt belägen förvaring för mobil,
vattenflaska och handduk.

Justering av vikt görs enkelt från sittande
position. Integrerade extravikter läggs
enkelt på med vredhandtaget.

Integrerad elektronisk räknare för antal repetitioner, aktivitets- och vilotid för en förenklad och bättre träningsupplevelse.

Uppmuntrar till ett naturligt rörelsemönster
för att öka komforten.

Bekvämt belägna och lättlästa instruktioner som ger en snabb hänvisning till
riktade muskelgrupper och korrekt maskinanvändning. Färgreferenser för att enkelt
identifiera rätt maskin och muskelgrupp.

Action Specific Grips. Ergonomiskt utformade, funktionsspecifika handtag som
minskar belastningen på handens kontaktpunkter och för ökad användarkomfort.

ULTRA SERIE RAM- OCH DYNFÄRGER
Standard

Tillval
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VERSA SERIE
THE POWER OF CHOICE IN STRENGTH TRAINING
Versa-serien, vår mest mångsidiga serie som erbjuder ett brett utbud
av alternativ som lätt- eller tungviktmagasin och andra olika tillval
– som ger dig alternativ att sätta ihop en maskinpark och bygga ett
styrketräningsområde som är rätt för ditt utrymme, medlemmar och
budget.
Versa-serien har en blandning av avancerad biometri och smarta alternativ för en naturlig, behaglig och effektiv träningsupplevelse.
VERSA TILLVAL
Versa+ (visas i katalogen):
- Action Specific Grips
- Fjäderdämpad sitsjustering
- Elektronisk rep.räknare/timer
- Top wing
- Ergonomiska justeringshandtag
- Heavy viktpaket
- Integrerade extravikter

Viktpaket:
- Välj mellan standard/heavy viktpaket
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CONVERGING CHEST PRESS S13
• Oberoende, konvergerande armrörelser som ger
ett naturligt rörelsemönster
• Justerbar startposition som ger ett ökat rörelseomfång
• Designad för enkelt handhavande
Art. nr. 41140133 Black

41140131 Silver

Dimensioner: L 139 x B 135 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

PECTORAL FLY / REAR DELT S22
• Ledade pressarmar som tillgodoser individuella
underarmslängder och varierande banor av rörelsen
• Handtagens position är optimerad för bakre deltamuskeln
och flymotion
• Framåtsittande position för större komfort och handhavande
Art. nr. 41140223 Black

41140221 Silver

Dimensioner: L 151 x B 169 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 68 kg

Heavy 91 kg

CONVERGING SHOULDER PRESS S23
• Oberoende, konvergerande armrörelser som ger
ett naturligt rörelsemönster
• Dual-positionhandtag som tillåter en större variation
• Motviktsarmar för optimerat startmostånd
• Designad för enkelt handhavande
Art. nr. 41140233 Black

41140231 Silver

Dimensioner: L 171 x B 144 x H 204 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

DIVERGING LAT PULLDOWN S33
• Oberoende, utåtgående armrörelser som ger
ett naturligt rörelsemönster
• Vinklad sits ger en korrekt användarposition
• Lårkuddarna justeras enkelt för att ge stabilitet och komfort
Art. nr. 41140333 Black

41140331 Silver

Dimensioner: L 155 x B 150 x H 185 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

DIVERGING SEATED ROW S34
• Oberoende armrörelse för större mångfald i träningen
• Justerbar bröstdyna anpassas för användare i alla storlekar
• Roterande handtag för maximal komfort och ergonomisk
position genom hela rörelsen
Art. nr. 41140343 Black

41140341 Silver

Dimensioner: L 139 x B 99 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg
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BICEPS CURL S40
• Vinklad armdyna för stabilitet och begränsar oönskade axelrörelser
• Vinklade handtag för minskad påfrestning på handleder
• Designad för enkelt handhavande
Art. nr. 41140403 Black

41140401 Silver

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

Plus 91 kg

TRICEPS PRESS S42
• Vinklad armdyna för stabilitet och begränsar oönskade axelrörelser
• Vinklade handtag för minskad påfrestning på handleder
• Designad för enkelt handhavande
Art. nr. 41140423 Black

41140421 Silver

Dimensioner: L 156 x B 108 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

BACK EXTENSION S52
• Multi-positionfotplattor rymmer en mängd olika användare
• Konturerad ryggdyna för ökad användarkomfort
Art. nr. 41140523 Black

41140521 Silver

Dimensioner: L 133 x B 167 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

ABDOMINAL S53
• Böjd ryggkudde för full muskelsammandragning och komfort
• Justerbara handtag för att passa användare i alla storlekar
• Dual-pivotdesign för naturlig bukrörelse
• 3-positions design, träning av både främre- och sneda magmuskler
Art. nr. 41140533 Black

41140531 Silver

Dimensioner: L 137 x B 141 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

LEG PRESS S70
• Enhandsgrepp med integrerad lyftcylinder för enkel
och smidig justering av startposition
• Låg bottenkonstruktion för enkel av- och påstigning
• Fotplatta med visuella markeringar för fotposition
Art. nr. 41140703 Black

41140701 Silver

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

Plus 188 kg
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LEG EXTENSION S71
• Vinkeln mellan sits- och ryggdyna uppmuntrar till full
quadricepskontraktion i rörelsen
• Självjusterande skenbenskudde för ökad användarvänlighet
• Stödläge tydligt markerat för korrekt placering
Art. nr. 41140713 Black

41140711 Silver

Dimensioner: L 184 x B 129 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

SEATED LEG CURL S72
• Lår- och skenbensdyna justeras enkelt från sittande ställning
• Vinklad sits och unika pivotlägen för full hamstringkontraktion
• Justerbar lårdyna ger stabilitet under träningen
Art. nr. 41140723 Black

41140721 Silver

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

Plus 91 kg

HIP ADDUCTOR / ABDUCTOR S74
• Kombinerad in- och utsida
• Justerbar startposition för ökat rörelseomfång
• Fotpinnar och formade knädynor för stabilisering och stöd
• Lutad ryggdyna för ökad komfort av ländryggen
Art. nr. 41140743 Black

41140741 Silver

Dimensioner: L 170 x B 160 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

GLUTE S78
• Justerbar bröstdyna
• Upprätt position, formade armdynor och stor
fotplatta för större komfort
Art. nr. 41140783 Black

41140781 Silver

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

Plus 68 kg

MULTI PRESS S131
• Utformad för enkel på- och avstigning
• Dual-positionhandtag som ger en större variation.
• Förhöjt fotstöd ger stabilitet och komfort under tunga lyft
• Tillbakalutat läge som ger större svankstöd
• Smidig övergången mellan övningar med en enkel justering
• Tydligt utmärkta justeringar för användarvänlighet
Dimensioner: L 154 x B 157 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg
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LAT PULLDOWN / SEATED ROW S331
• Lättjusterad lårdyna för optimal stabilitet och komfort
• Förhöjt fotstöd ger stabilitet och komfort under tunga lyft
• Linhjulshölje som minimerar slitage och ökar hållbarheten på vajer
• Tydligt utmärkta justeringar för användarvänlighet
Dimensioner: L 180 x B 158 x H 226 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

BICEP / TRICEP S401
• Kompakt design minimerar golvyta
• Linhjulshölje som minimerar slitage och ökar hållbarheten på vajer
• Fotplattform för bättre stabilitet
Dimensioner: L 167 x B 125 x H 226 cm
Viktpaket: Standard 68 kg

Heavy 91 kg

Plus 91 kg

AB / LOW BACK S531
• Vinklad sits och ländryggdyna för en bättre användarkomfort
• Multi-positionsfotstöd rymmer en mängd olika användare
• Låg handtagsposition som erbjuder enkel på- och avstigning
och ger stabilitet
• Tydligt utmärkta justeringar för användarvänlighet
Dimensioner: L 132 x B 132 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

CHIN / DIP ASSIST S601
• Multi-positions pull-up handtag för ökad variation
• Vinklade dipsgrepp uppmuntrar till rätt handledsplacering
och muskelvariation
• Knäplattform fälls enkelt upp om man inte vill ha viktassistans
och för en större variation
• Stora fotplattformar ger enkel på- och avstigning.
• Tydligt utmärkta justeringar för användarvänlighet.
Dimensioner: L 143 x B 153 x H 220 cm
Viktpaket: Standard 93 kg

Heavy 93 kg

Plus 93 kg
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LEG EXTENSION / LEG CURL S711
• Vinklade dynor och optimal rörelsebana främjar full
muskelsammandragning och anpassning för båda övningarna
• Dubbelverkande kammekanik för en smidig övergång
mellan övningarna
• Justeringar utförs enkelt i sittande ställning
• Tydligt markerade justeringar för användarvänlighet
Dimensioner: L 178 x B 118 x H 167 cm
Viktpaket: Standard 73 kg

Heavy 104 kg

Plus 104 kg

FUNCTIONAL TRAINER FTS18
• Multi-positions pull-up handtag ger ett bekvämt,
säkert grepp och en stor variation
• Helt inkapslade viktmagasin för ökad säkerhet
• Integrerad övningsplakat med ett brett spektrum av
övningar och korrekt användarposition
• 1:2 förhållande som ger en jämn och behaglig träning
• Enhandsjustering för enkel hantering
• Tydligt markerade justeringar för användarvänlighet
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 122 kg (faktisk maxvikt 2 x 61 kg)
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VERSA SERIE EGENSKAPER

Sittjustering som ger en mjuk och snabbjustering, 4 länksystem för ökad stabilitet.
(Versa+)

Integrerad elektronisk räknare för antal repeJustering av vikt görs enkelt från sittande
position. Integrerade extravikter läggs enkelt titioner, aktivitets- och vilotid för en förenklad och bättre träningsupplevelse. (Versa+)
på med vredhandtaget. (Versa+)

Uppmuntrar till ett naturligt rörelsemönster
för att öka komforten.

Bekvämt belägna och lättlästa instruktioner
som ger en snabb hänvisning till riktade muskelgrupper och korrekt maskinanvändning.
Färgreferenser för att enklet identifiera rätt
maskin och muskelgrupp.

VERSA SERIE RAM- OCH DYNFÄRGER
Standard

Tillval

Action Specific Grips. Ergonomiskt utformade, funktionsspecifika handtag som minskar
belastningen på handens kontaktpunkter och
för ökad användarkomfort. (Versa+)
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AURA SERIE
THE STANDARD IN PERFORMANCE AND DESIGN
Aura-serien är en klassiker med en överlägsen blandning av funktioner
och förfining som vänder sig till träningsentusiaster av alla slag.
Oberoende konvergerande och divergerande rörelser på utvalda
enheter ger en naturlig motståndsrörelse som känns mjuk och naturlig.
Ergo Form-kuddar säkerställer en korrekt kroppsanpassning och stöd
samtidigt som det införs en extra touch av stil. Förutom att erbjuda en
unik estetisk design som lockar användare, garanterar konstruktionen
varaktig styrka och hållbarhet – en omisskännlig aura av storhet.
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CHEST PRESS S10
• Justerbar pressarm
• Overheadpivot ger en mer naturlig rörelse jämfört
med lägre roterande
• Dubbla handtagspositioner för större variation
Art. nr. 41133103 Black

41133101 Silver

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

PECTORAL FLY S12
• Dubbla handtagspositioner för större variation
• Oberoende armar säkerställer en mer balanserad träning genom
att tillåta den dominerande sidan kontrollera utövandet
• Justerbar startposition
Art. nr. 41133123 Black

41133121 Silver

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

CONVERGING CHEST PRESS S13
• Oberoende armar för ökad mångfald
• Överdimensionerade armdynor för en större
anpassning och komfort
• Roterande handtag ger en naturlig rörelse
Art. nr. 41133133 Black

41133131 Silver

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

SHOULDER PRESS S20
• Pressarmen inkluderar både bar och neutralt grepp för användarens
individuella preferenser eller anatomiska begränsningar
• Motviktsarmar för optimerat startmotstånd
Art. nr. 41133203 Black

41133201 Silver

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

LATERAL RAISE S21
• Full ryggdyna ökar användarens position, komfort och stöd
• Oberoende armar vilket säkerställer en balanserad träning
• Självjusterande handtag för ökad användarvänlighet
Art. nr. 41133213 Black

41133211 Silver

Dimensioner: L 154 x B 152 x H 151 cm
Viktpaket: 91 kg
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REAR DELT / FLY S22
• Ledande pressarmar som tillgodoser individuella
underarmslängder och varierande banor av rörelse
• Handtagens position är optimerad för att minska behovet av att
justera sitställning mellan bakre deltamuskeln och flymotion
Art. nr. 41133223 Black

41133221 Silver

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

CONVERGING SHOULDER PRESS S23
• Oberoende armar med konvergerande, naturlig rörelse
• Dual-positionhandtag som tillåter en större variation
• Motviktsarmar för optimerat startmotstånd
Art. nr. 41133233 Black

41133231 Silver

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

LAT PULLDOWN S30
• Lårdynor justeras enkelt och ger både stabilitet och komfort
• Rak bar med vinklade ändar säkerställer korrekt
arm- och handledsposition genom hela rörelsemönstret
Art. nr. 41133303 Black

41133301 Silver

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

SEATED ROW S31
• Dubbla handtagspositioner för större mångfald i träningen
av mitten eller övre ryggmusklerna
• Den höga leden skapar en biomekaniskt optimal båge av rörelsen
Art. nr. 41133313 Black

41133311 Silver

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

DIVERGING LAT PULLDOWN S33
• Oberoende divergerande armar ger ett naturligt rörelsemönster
• Vinklad sits vilket ger optimal position
• Lårdynor justeras enkelt för att ge både stabilitet och komfort
Art. nr. 41133333 Black

41133331 Silver

Dimensioner: L 147 x B 88 x H 212 cm
Viktpaket: 113 kg
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DIVERGING SEATED ROW S34
• Oberoende divergerande armar ger ett naturligt rörelsemönster
• Dual-positionhandtag som tillåter en större variation
• Justerbar bröst dyna
Art. nr. 41133343 Black

41133341 Silver

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

ARM CURL S40
• Vinklad armdyna för stabilitet och begränsar oönskade axelrörelser
• Vinklade handtag för minskad påfrestning på handleder
Art. nr. 41133403 Black

41133401 Silver

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

SEATED DIP S42
• Vridbara handtag för anpassning av axelbredd
• Handtagen ger en säker och halkfri känsla
• Ryggdynan är vinklad för att minska stress i axelleden
och uppmuntrar ett komplett utförande av rörelsen
Art. nr. 41133423 Black

41133421 Silver

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

TRICEPS EXTENSION S45
• Sits- och armdyna är vinklade för bättre stabilitet
• Ledat handtag för anpassning av olika längd på underarmar
Art. nr. 41133453 Black

41133451 Silver

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

ABDOMINAL S50
• Handtag och rundad bröstdyna för större komfort
• Justerbar pressarm för olika startpositioner
Art. nr. 41133503 Black

41133501 Silver

Dimensioner: L 137 x B 94 x H 150 cm
Viktpaket: 68 kg
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ABDOMINAL CRUNCH S51
• Unik design som ger en skön och naturlig crunchrörelse
som maximerar bukkontraktionen
• Dynor och handtagsposition för en större stabilitet
Art. nr. 41133513 Black

41133511 Silver

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

BACK EXTENSION S52
• Justerbart och halkfritt fotstöd för säker och korrekt position
• Konstruktion som främjar samverkad funktion i höft
och nedre ryggmusklerna
• Dyna för stöd av nedre rygg
Art. nr. 41133523 Black

41133521 Silver

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

ROTARY TORSO S55
• Unik design förstärker korrekt användarposition
• Rörelseomfånget är justerbart i 10 graders intervaller
• Fotstöd för ordentlig stabilisering
Art. nr. 41133553 Black

41133551 Silver

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

DIP / CHIN ASSIST S60
• Justerbara dipshandtag i bredd
• Chinshandtagen har både bar - och neutralt grepp
• Fotsteg för enkel av- och påstigning
Art. nr. 41133603 Black

41133601 Silver

Dimensioner: L 118 x B 122 x H 231 cm
Viktpaket: 91 kg

LEG PRESS S70
• Fyrpunkts länkarmar ökar anpassningen och ger variabelt motstånd
• Stor halkfri fotplatta passar användare i alla storlekar
Art. nr. 41133703 Black

41133701 Silver

Dimensioner: L 210 x B 125 x H 185 cm
Viktpaket: 175 kg
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LEG EXTENSION S71
• Vinklad sits- och ryggdyna ökar komforten och uppmuntrar till full
quadricepskontraktion utan hamstringflexibilitetsbegränsningar
• Självjusterande dyna för skenben ger ökad användarvänlighet
Art. nr. 41133713 Black 41133711 Silver
Dimensioner: L 179 x B 109 x H 174 cm
Viktpaket: 113 kg

SEATED LEG CURL S72
Rygg- och skenbensdynan justeras utan att påverka
knä- eller startpositionens vinkel
Art. nr. 41133723 Black

41133721 Silver

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

PRONE LEG CURL S73
Bröst- och höftdyna bildar en avvikande vinkel som uppmuntrar
ett komplett utförande av rörelsen och hjälper till att minska stress i
nedre rygg
Art. nr. 41133733 Black

41133731 Silver

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

HIP ADDUCTOR S74
• Stabila bendynor och dubbla fotstöd för att eliminera
oönskade moment runt knät
• Framförplacerat viktmagasin för ökad integritet
Art. nr. 41133743 Black

41133741 Silver

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

HIP ADDUCTOR S75
• Stabila bendynor och dubbla fotstöd för att eliminera
oönskade moment runt knät
• Framförplacerat viktmagasin för ökad integritet
Art. nr. 41133753 Black

41133751 Silver

Dimensioner: L 167 x B 108 x H 151 cm
Viktpaket: 100 kg
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ROTARY HIP S76
• Höftrörelsen utförs stående, vilket ger en bättre anpassning
och ökat engagemang i benmuskulaturen
• Justerbar i höjd för att uppnå optimal positionering
• Utgångsläge sker stegvis i 15-graders intervall
genom 270 graders rotation
Art. nr. 41133763 Black

41133761 Silver

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

CALF PRESS S77
• Kraften överförs genom höfterna för att eliminera
belastningen på ryggraden
• Böjda fotplattor för bekväm positionering och uppmuntrar
till ett fullständigt utförande av rörelsen
Art. nr. 41133773 Black

41133771 Silver

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

FUNCTIONAL TRAINER MSFT400
• 1:4 förhållande för lågt startmotstånd och snabba rörelser
• Svängbar tillbehörsstation med övningsinstruktioner
och plats för handtag
• Multihandtag med klätterväggsgrepp
• Integrerade vikbara fotsteg för enkel åtkomst
Art. nr. 41234003 Black

41234001 Silver

Dimensioner: L 169 x B 130 x H 234 cm
Viktpaket: 2 x 176 kg (faktisk maxvikt 2 x 44 kg)

ADJUSTABLE CABLE CROSS MS20
• Vida, dubbla justerbara linhjul för träningsvariation
• Pull-up-bar med både lats- och neutralgrepp
• Enhandsjustering för enkel hantering
• Linhjulshölje som minimerar slitage och ökar hållbarheten
• 1:2 förhållande som ger en jämn och behaglig träning
Art. nr. 41233203 Black

41233201 Silver

Dimensioner: L 397 x B 90 x H 240 cm
Viktpaket: 2 x 91 kg
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ADJUSTABLE PULLEY MS24
• Enhands-höjdjustering, för enkel användning
• 1:2 förhållande ger mjuk rörelse och mindre
inkrementella viktförändringar
• Handtag som stöd under träningen
• Vattenflaskhållare och handdukskrok
• Modulerdesign som ger det möjligt att skräddarsy utrymmet
Art. nr. 41231213 Black

41231211 Silver

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

LAT PULLDOWN MS51
• Två oberoende vajrar för större träningsmångfald
• Rörliga lårdynor möjliggör snabba och enkla justeringar
• Bred kontursits för ökad komfort
• Vattenflaskhållare och handdukskrok
• Modulerdesign som ger det möjligt att skräddarsy utrymmet
Art. nr. 41231223 Black

41231221 Silver

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

TRICEPS PRESSDOWN MS52
• Rörlig övre remskiva för en längre hållbarhet
• 1:1 förhållande möjliggör tung träning
• Ryggdyna för ökad stabilitet och komfort
• Vattenflaskhållare och handdukskrok
• Modulerdesign som ger det möjligt att skräddarsy utrymmet
Art. nr. 41231233 Black

41231231 Silver

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

LOW ROW MS53
• Två oberoende vajrar för större träningsmångfald
• 1:1 förhållande möjliggör tung träning
• Två stora fotplattformar och överdimensionerat säte
för användare av alla storlekar
• Vattenflaskhållare och handdukskrok
• Modulerdesign som ger det möjligt att skräddarsy utrymmet
Art. nr. 41231243 Black

41231241 Silver

Dimensioner: L 230 x B 71 x H 240 cm
Viktpaket: 134 kg
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EXEMPEL PÅ KONFIGURATION MED DE FYRA STATIONERNA

4 STACK MULTI STATION
På bilden visas:
1 st Lat Pulldown
1 st Triceps Pressdown
1 st Low Row
1 st Adjustable Pulley
Dimensioner: L 168 x B 370 x H 252 cm
*Exakt dimension beror på konfigurationen

5 STACK MULTI STATION
På bilden visas:
1 st Lat Pulldown
1 st Triceps Pressdown
1 st Low Row
1 st Cable Cross
Dimensioner: L 482 x B 370 x H 252 cm
*Exakt dimension beror på konfigurationen

8 STACK MULTI STATION
På bilden visas:
2 st Lat Pulldown
2 st Triceps Pressdown
2 st Low Row
1 st Cable Cross
Dimensioner: L 561 x B 370 x H 252 cm
*Exakt dimension beror på konfigurationen
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AURA SERIE EGENSKAPER

Förutom att vara estetiskt utmärkande, är
den runda rörkonstruktionen oöverträffad i
styrka och hållbarhet.

Integrerad flask-och handdukshållare som
skapar ordning runt maskinen.

Ergonomiska dynor som säkerställer korrekt
kroppsposition och ger stöd med ett distinkt
och attraktivt utseende.

Bekvämt belägna och lättlästa träningsLackad yta som är motståndskraftig mot
instruktioner, ger en snabb hänvisning till
märken och repor.
riktade muskelgrupper och korrekt utövande.

AURA SERIE RAM- OCH DYNFÄRGER
Standard

Tillval

Integrerat extraviktsystem som är lätttillgänligt ifrån träningspositionen.
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MAGNUM SERIE
A LEGACY OF PERFORMANCE AND PROVEN DURABILITY
Född ur en lång tradition av förstklassig prestanda, finns det inget bättre
val för professionella idrottare än den oöverträffade kombinationen av
prestanda och hållbarhet som kännetecknar Magnum-serien. Avancerade
alternativ som Breaker Bench som tillåter användare att komma in i
startposition med mindre stress på lederna, Double Racks som med sin
funktionalitet ser till att göra det mesta av golvytan. Magnum-serien hjälper
idrottare nå sin fulla potential med sin oklanderliga design som står upp mot
de mest krävande miljöer.
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MULTI ADJUSTABLE BENCH FW80
• Sittdynan justeras 0 till 30 grader, ryggdynan
justeras -5 till 85 grader
• Integrerade hjul och handtag för enkel förflyttning
Art. nr. 41333803 Black

41333801 Silver

Dimensioner: L 161 x B 69 x H 137 cm

UTILITY BENCH FW84
• Ryggdyna i 85-graders vinkel, ökad komfort
och stabilitet för overheadrörelser
• Integrerade fotstöd för ökad stabilitet
• Integrerade hjul underlättar förflyttning
Art. nr. 41333843 Black

41333841 Silver

Dimensioner: L 119 x B 76 x H 96 cm

10 DUMBBELL RACK FW91
• Offsetvinkel avhjälper påfrestning på handled vid byte av hantlar
• Individuella vaggor för hantlar
• Lagringsutrymme för 10 par hantlar
• Finns även: 5-par hantelställ, FW90 (en våning, ej visad)
Art. nr. 41333913 Black

41333911 Silver

Dimensioner: L 282 x B 71 x H 82 cm

STANDING ARM CURL A71
• Enkel justering av arm dyna
• Uretan skydd på ram för att skydda stänger, ram och minskar buller
Art. nr. 41346713 Black

41346711 Silver

Dimensioner: L 173 x B 168 x H 130 cm

PREACHER CURL FW40
• Armdyna i 55 graders vinkel
• Sittdynan är vinklad 10 grader för att förbättra stabilitet och komfort
Art.nr. 41333403 Black

41333401 Silver

Dimensioner: L 119 x B 76 x H 99 cm
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BREAKER OLYMPIC FLAT BENCH A678
• Avlastningsstolparna rör sig framåt för ett perfekt
utgångsläge - direkt över användaren
• Uretangjutna krokar som skyddar stänger från skador
och minskar buller
• Bred ryggdyna för stabilisering under tunga lyft
• Bilden visas med tillvalet, Spotter Platform (MG-AOSP)
Art. nr. 41346783 Black

41346781 Silver

Dimensioner: L 173 x B 168 x H 130

OLYMPIC FLAT BENCH A78
• Uretangjutna krokar som skyddar stänger från
skador och minskar buller
• Bred ryggdyna för stabilisering under tunga lyft
Dimensioner: L 163 x B 168 x H 130 cm
Art. nr. 41340783 Black

41340781 Silver

BREAKER OLYMPIC INCLINE BENCH A679
• Avlastningsstolparna rör sig framåt för perfekt utgångsläge
- direkt över användaren för Easy Start
• Uretangjutna krokar som skyddar stänger från
skador och minskar buller
• Bred ryggdyna för stabilisering under tunga lyft
• Integrerad Spotter Platform
Art. nr. 41346793 Black

41346791 Silver

Dimensioner: L 170 x B 168 x H 160 cm

OLYMPIC INCLINE BENCH A79
• Uretangjutna krokar som skyddar stänger från
skador och minskar buller
• Bred ryggdyna för stabilisering under tunga lyft
• Integrerad Spotter Platform
Art. nr. 41340793 Black

41340791 Silver

Dimensioner: L 170 x B 168 x H 160 cm

BREAKER OLYMPIC DECLINE BENCH A680
• Avlastningsstolparna rör sig framåt för perfekt utgångsläge
- direkt över användaren för Easy Start
• Uretan gjutna krokar som skyddar stänger från skador
och minskar buller
• Bred ryggdyna för stabilisering under tunga lyft
Art. nr. 41346803 Black

41346801 Silver

Dimensioner: L 206 x B 168 x H 135 cm
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BREAKER OLYMPIC SHOULDER BENCH A645
• Avlastningsstolparna rör sig framåt för perfekt utgångsläge
- direkt över användaren för Easy Start
• Uretangjutna krokar som skyddar stänger från
skador och minskar buller
• Integrerad Spotter Platform
Art. nr. 41340113 Black

41340111 Silver

Dimensioner: L 135 x B 168 x H 183 cm

BREAKER BENCHES

EASIER TAKEOFFS
Otroligt bra för både nybörjare och professionella idrottare. Detta exklusiva system med följsamma
stolpar placerar skivstången direkt över användaren. Vi kallar dem Breaker Benches eftersom de
eliminerar behovet av stöd för att lyfta av skivstången, så att användarna kan komma in i startpositionen med mindre stress på lederna. Ökad komfort, lättare starter och ökad effektivitet att lägga till en
överlägsen lösning för alla användare i styrketräningen.
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VKR W/CHIN A63C
• Stora, runda handtag för extra komfort vid dip
• Vinklat ryggstöd, armbågsdyna och handtag för
extra stabilitet och komfort
• Multigrepp och bergsklättringsgrepp för en större variation
Art. nr. 41340633 Black

41340631 Silver

Dimensioner: L 170 x B 168 x H 160 cm

ADJUSTABLE DECLINE BENCH A61
• 9 justeringar från 10 till 30 grader
• Gas-assisterad justering
• Bred ryggdyna stabiliserar användare under tunga lyft
• Gjutna fötter skyddar slit / instegs områden
• Integrerade hjul för enkel transport
Art. nr. 41340613 Black

41340611 Silver

Dimensioner: L 163 x B 64 x H 81 cm

ADJUSTABLE AB BENCH A77
• Justerbar bendyna, passar alla användare
• Gjutna fötter som skyddar slit / instegs områden
• Ryggstöd justerbart i 6 olika positioner från 0 till 25 grader
• Förhöjt knä läge minskar stress på ländrygg
Art. nr. 41340773 Black

41340771 Silver

Dimensioner: L 155 x B 69 x H 145 cm

GLUTE HAM BENCH A96
• Step-Through design
• Bendynor och fotplatta kan justeras medans
man är i användarposition
• Benrullarna har gasdämpare för enklare justering
• Handtag för att kunna utföra Reverse Hyperextension
• Krokar att fästa band för Reverse Hyperextension
Art. nr. 41340963 Black

41340961 Silver

Dimensioner: L 157 x B 91 x H 130 cm

BACK EXTENSION BENCH A93
• Stora lårdynor och halksäkra fot plattform för ökad stabilitet
• Handtag för enkel på- och avstigning
• Gjutna fötter som skyddar slit / instegs områden
• Gas-assisterad justeringar
Art. nr. 41340933 Black

41340931 Silver

Dimensioner: L 124 x B 79 x H 97 cm
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WEIGHT TREE A67
9 integrerade vikthorn
Art. nr. 41340673 Black

41340671 Silver

Dimensioner: L 69 x B 58 x H 91 cm

SPOTTER PLATFORM AOSP
• Plattform med halkfri yta, hjälp vid tunga lyft
• Tillval för A78 och A678 olympic flat bench
• Levereras som standard på olympic incline och shoulder bench.
Art. nr. 41343983 Black
Dimensioner: L 66 x B 84 x H 29 cm

VERTICAL BENCH PRESS PL12
• Oberoende konvergerande rörelse ger ett naturligt rörelsemönster
• Ryggdyna justeras för att ändra rörelseomfånget
och ge större träningsalternativ
• Dual-grepp, för fler handpositioner ger en större träningsmångfald
• Sittdyna med enkel justering
• Fyra integrerade vikthorn för förvaring
Art. nr. 41431063 Black

41431061 Silver

Dimensioner: L 147 x B 169 x H 200 cm

SUPINE BENCH PRESS PL13
• Konvergerande oberoende armar ger ett naturligt rörelse mönster
• Dual-grepp, för fler handpositioner ger en större träningsmångfald
• Två integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
Art. nr. 41431073 Black

41431071 Silver

Dimensioner: L 186 x B 128 x H 91 cm

INCLINE BENCH PRESS PL14
• Konvergerande oberoende armar ger ett naturligt rörelsemönster
• Ryggdyna justeras för att ändra rörelseomfånget
och ge större träningsalternativ
• Dual-grepp, för fler handpositioner ger en större träningsmångfald
• Sittdyna med enkel justering
• Fyra integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
Art. nr. 41431083 Black

41431081 Silver

Dimensioner: L 208 x B 143 x H 130 cm
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VERTICAL DECLINE BENCH PRESS PL15
• Oberoende konvergerande rörelse ger ett naturligt mönster
• Ryggdyna justeras för att ändra rörelseomfånget
och ge större träningsalternativ
• Dual-grepp, för fler handpositioner ger en större träningsmångfald
• Sittdyna med enkel justering
• Fyra integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
Art. nr. 41431093 Black

41431091 Silver

Dimensioner: L 148 x B 168 x H 195 cm

SHOULDER PRESS PL23
• Konvergerande oberoende armar ger ett naturligt rörelsemönster
• Något tillbakalutad ställning minskar stress på rygg
• Dual-grepp, för fler handpositioner ger en större träningsmångfald
• Sittdyna med enkel justering
• Fyra integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
Art. nr. 41431103 Black

41431101 Silver

Dimensioner: L 161 x B 160 x H 118 cm

LAT PULLDOWN PL33
• Divergerande oberoende armar ger ett naturligt rörelsemönster
• Enkelt att justera lårdynor fär rätt stöd
• Vinklad sits för en optimal träningsposition
• Två integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
Art. nr. 41431113 Black

41431111 Silver

Dimensioner: L 183 x B 123 x H 191 cm

SEATED ROW PL34
• Divergerande oberoende armar ger ett naturligt rörelsemönster
• Dual-grepp, för fler handpositioner ger en större träningsmångfald
• Två olika fotpositionslägen för användare av alla längder
• Sittdyna med enkel justering
• Integrerat vikthorn för förvaring av viktskivor
Art. nr. 41431123 Black

41431121 Silver

Dimensioner: L 152 x B 140 x H 107 cm Viktpaket: 100 kg

AB CRUNCH BENCH PL50
• Dubbla rörelse tappar för extra styrka och prestanda
• Lågt insteg för enkel användning
• Dubbelverkande armar för naturlig biomekanik
• Vinklade handtag för ökad komfort på axlar och känsla
• Stabil konstruktion som klarar tung belastning
• Vikthorn för extra belastning
Art. nr. 41431133 Black

41431131 Silver

Dimensioner: L 163 x B 89 x H 100 cm
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SMITH MACHINE PL62
• Balanserad 7 kg skivstång för ett lågt startmotstånd
• 90 graders rörelsebana för anpassning till alla övningar
• Sex integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
• Linjärlager ger en mjuk rörelse
Art. nr. 41431143 Black

41431141 Silver

Dimensioner: L 154 x B 231 x H 245 cm

45-DEGREE LEG PRESS PL70
• Justerbart bottenstop ger både ett långt och kort
rörelsemönster för alla användare
• Justerbar ryggdyna för ökad komfort, optimerar höftvinklar och
rymmer ett större antal användare
• Hjälphandtag på plattformen för enklare in- och urstigning
• Linjärlager för mjuk känsla och funktion
• 6 integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
Art. nr. 41431153 Black

41431151 Silver

Dimensioner: L 229 x B 151 x H 133 cm

HACK SQUAT PL71
• Stor fotplatta och ryggdyna för användare av alla storlekar
• Fjäderbelastat lyfthandtag för enkel användning
• Justerbart bottenstop ger både ett långt och kort
rörelsemönster för alla användare
• Fyra integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
Art. nr. 41431163 Black

41431161 Silver

Dimensioner: L 228 x B 150 x H 145 cm

STANDING CALF PL76
• Justerbara axeldynor, passar användare av alla storlekar
• Avrundad fotplatta för större komfort, grepp och
förbättrar resultaten
• Vinklade handtag för ökad komfort
Art. nr. 41431173 Black

41431171 Silver

Dimensioner: L 138 x B 89 x H 185 cm

SEATED CALF PL77
• Sätet rör sig med belastningsarmen för att upprätthålla
korrekt position
• Vinklad fotplatta ger ett överlägset grepp och förbättrar resultaten
• Justerbara lårdynor för ett större rörelseomfång
Art. nr. 41431183 Black

41431181 Silver

Dimensioner: L 141 x B 80 x H 97 cm
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SQUAT / LUNGE PL79
• Oberoende lyftarmar säkerställer en balanserad träning och variation
• Dual-grepp, för fler handpositioner som
ger en större träningsmångfald
• Tre integrerade vikthorn för förvaring av viktskivor
• Fyra vikthorn ger maximal belastning för starka användare
Art. nr. 41431193 Black

41431191 Silver

Dimensioner: L 149 x B 170 x H 86 cm
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DOUBLE MEGA RACK KONFIGURATION
Det blir inte större än så här. Matrix Double MEGA Racks tar din träning till max.
En kombination av två rack och anpassade kopplingselement. Med Double MEGA Rack
kan du skräddarsy din utrustning till din anläggning. Denna flexibilitet gör det möjligt
att definiera egna prioriteringar och få ut mesta möjliga av din investering varje dag.
Med kraftiga stolpar och tunga ramar innebär det att Double MEGA Rack kan hantera
dina tuffaste idrottare och den mest rigorösa träningen. Maximera ditt utrymme och
dina medlemmar samtidigt med Double MEGA Rack.
* Visas med tillbehör.
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MEGA POWER RACK MR47
• Stängd design
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chinshandtag, skivstångsförvaring,
band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för nivåjustering
• 3 utdragbara pinnar för fäste av band på var sida
• Integrerade vikthållare
Art. nr. 41340123 Black

41340121 Silver

Dimensioner: L 206 x B 207 x H 247 cm

MEGA HALF RACK MR690
• Öppen design, ger större rörelse frihet
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chins handtag, skivstångsförvaring,
band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för nivåjustering
• 3 utdragbara pinnar för fäste av band på var sida
• Integrerade vikthållare
Art. nr. 41340263 Black

41340261 Silver

Dimensioner: L 170 x B 207 x H 247 cm

MEGA OPEN RACK MR694
• Designad för stora variationer av övningar - press, squats,
overhead lift och mer
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chinshandtag, skivstångsförvaring,
band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för nivåjustering
• 3 utdragbara pinnar för fäste av band på var sida
• Integrerad vikthållare
Art. nr. 41340163 Black

41340161 Silver

Dimensioner: L 206 x B 207 x H 247 cm

MEGA DOUBLE HALF RACK MR691
• Designad för effektiv träning
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chinshandtag, skivstångsförvaring,
band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för nivåjustering
• 3 utdragbara pinnar för fäste av band på var sida
Art. nr. 41340173 Black

41340171 Silver

Dimensioner: L 314 x B 207 x H 247 cm

POWER RACK A47
• Stängd design
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chins handtag, skivstångsförvaring,
band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för niv justering
• Integrerade vikthållare
Art. nr. 41340123 Black

41340121 Silver

Dimensioner: L 205 x B 187 x H 257 cm
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HALF RACK A690
• Öppen design, ger större rörelse frihet
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chinshandtag,
skivstångsförvaring, band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för nivåjustering
• Integrerade vikthållare
Art. nr. 41346903 Black

41346901 Silver

Dimensioner: L 166 x B 187 x H 257 cm

OPEN RACK A694
• Designad för stora variationer av övningar
- press, squats, overhead lift och mer
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chinshandtag,
skivstångsförvaring, band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för nivåjustering
• Integrerade vikthållare
Art. nr. 41340163 Black

41340161 Silver

Dimensioner: L 192 x B 185 x H 257 cm

DOUBLE HALF RACK A691
• Designad för effektiv träning
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chinshandtag,
skivstångsförvaring, band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för nivåjustering
• Integrerade vikthållar
Art. nr. 41340173 Black

41340171 Silver

Dimensioner: L 345 x B 204 x H 257 cm

COMBO POWER HALF RACK A47691
• Kombinerad design möjliggör olika öppen- och slutna
utbildningsmiljöer
• Justerbara säkerhetsstop, multi-chins handtag,
skivstångsförvaring, band- och vikthållare
• Kraftiga J-hooks som skyddar stången från skador
• Visuell markering och färgade låssprintar för nivåjustering
• Integrerade vikthållare
Art. nr. 41340183 Black

41340181 Silver

Dimensioner: L 345 x B 204 x H 257 cm

FLAT-TO-INCLINE BENCH A695
• Låspiggar för fastsättning till Power Rack
• Längden kan justeras medans man sitter på bänken
• Sittdynan anpassas automatiskt till rätt vinkel när
ryggstödet justeras
• Integrerade hjul och handtag för enkel förflyttning
* Extra dockningssats krävs för att säkra bänk till rack
Art. nr. 41346953 Black

41346951 Silver

Dimensioner: L 137 x B 76 x H 51 cm
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PLATFORM W/HARDWOOD
• Tåligt lyftargolv som dämpar buller och skyddar golv
• Hardwood centrumplatta ger optimalt fot grepp och
stabilitet under explosiva övningar
Tillgängliga alternativ:
• Platform MR47P

– Power Rack MR47

• Platform MR690P – Half Rack MR690
• Platform MR691P – Double Half Rack MR691
• Platform MR694P – Open Rack MR694
• Platform A47P

– Power Rack A47 och Combo Power Half Rack A47691

• Platform A690P

– Half Rack A690

• Platform A694P

– Open Rack A694P

A690P/A691P

MR690P/MR 691P

L 331 x B 254 x H 7cm

L 331 x B 254 x H 8cm

A47P/A694P

MR47P/MR694P

L 366 x B 254 x H 7 cm

L 366 x B 254 x H 8 cm
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REVERSE J-HOOKS OPT1R
• Tillverkad av högdensitetspolyeten för skydd
av skivstångens lettring
• För användning på utsidan av följande Power/Open racks:
MR47, MR 694, A47, A694, A47691
• Finns endast i svart

DIP BARS OPT3 /OPT3R
• OPT3 passar till följande racks: MR690, MR691, A690, A691, A47691
• OPT3R passar till följande racks: MR47, MR694, A47, A694, A47691
• Finns endast i svart

3-PEG BAND PEGS OPT4
• Fäste för elastiska band, för att ge ökad träningsmångfald
• För användning på följande racks: A47, A694, A47691
• Finns endast i svart

2-PEG BAND PEGS OPT5
• Fäste för elastiska band, för att ge ökad träningsmångfald
• För användning på följande racks: A690,A691, A47691
• Finns endast i svart

SQUAT HANDLES OPT6
• Handtagen kan ställas in på valfri höjd på alla Magnum racks.
• Finns endast i svart
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FAT BAR J-HOOKS
OPT26 / OPT26R
• Tillverkad av högdensitetspolyeten (HDPE) för
att skydda skivstångens lettring
• Stora krokar som passar för tjockare skivstänger, Fat Bar
• OPT26 passar följande rack: MR690, MR691, A690, A691, A47691
• OPT26R passar följande rack: MR47, MR694, A47, A694
• Finns endast i svart

DOCKING KIT W/NO PLATFORM
OPT29 / MOPT29
• Anslutningsfäste för MG-A695 Bench utan platform
• MOPT29 är anpassat för alla MEGA rack
• Finns endast i svart

DOCKING KIT W/PLATFORM
OPT29P / MOPT29P
• Anslutningsfäste för MG-A695 Bench
vid användning av lyftarplattform
• MOPT29P är anpassat för alla MEGA rack
• Finns endast i svart

BATTLE ROPE ATTACHMENT
OPT31 / MOPT

STRAIGHT LADDER
OPT32-8 / OPT32-10
• Horisontell stege att fästa mellan två racks
• Passar följande rack: MR47, A47, A47691
• Finns i två längder: OPT32-8 är 244 cm. OPT32-10 är 297 cm
• Finns endast i svart
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STEP-UP PLATFORM OPT7 / OPT7R
• Justerbar plattform som ger ytterligare kroppsstyrkeövningar
• OPT7 passar till följande racks: A690, A691, A47691
• OPT7R pasar till följande racks: MR47, A47, A694, A47691
• Finns endast i svart

TECHNIQUE SCOOPS OPT8 / OPT8R
• Stora vaggor för viktskivor, för att underlätta vid olympiska lyft
och anpassade starthöjder
• OPT8 passar till följande racks: MR690, MR691, A690, A691, A47691
• OPT8R passar till följande racks: MR47, MR694, A47, A694
• Finns endast i svart

CUSTOM PLATFORM LOGO OPT10
Placera din logotype på plattformen

PLATFORM RAMP OPT11 / MOPT11
• Ramp för plattform
• MOPT11 är för Mega plattformar

LAND MINE ATTACHMENT OPT13 / MOPT13
• Kan fästas på alla Magnum rack, för rotationsövningar
(skivstång+vikt ingår ej)
• MOPT13 passar till Mega serien.
• Finns endast i svart
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NAME PLATE OPT14U
Placera din logotype ovan på ställningen

CORE HANDLE OPT16
• Används med en skivstång och Landmine Attachment
för extra träningsvariation
• Finns endast i svart

JAMMIN ARMS OPT17 / OPT17R
• Vinklade pressarmar som kan placeras på 13 olika
höjder för extra träningsvariation
• OPT17 passar följande rack: MR690, MR691, A690, A691, A47691
• OPT17R passar följande rack: MR47, MR694, A47, A694

JAMMIN ARMS W/BAND ATTACHMENT
OPT17B / OPT17RB
• Vinklade pressarmar med fäste för elastiska band
• OPT17B passar följande rack: MR690, MR691, A690, A691, A47691
• OPT17RB passar följande rack: MR47, MR694, A47, A694

SAFETY ARM STORAGE OPT21 / OPT22
• Förvaringsfäste för Jammin Arms när de inte används
• OPT21 passar till följande rack: A690, A691, A47691
• OPT22 passar till följande rack: MR690, MR691
• Finns endast i svart
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PYRAMID LADDER
OPT33-8 / OPT332-10
• Förhöjd stege att fästa mellan två racks
• Passar följande rack: MR47, A47, A47691
• Finns i två längder: OPT33-8 är 244 cm, OPT33-10 är 297 cm
• Finns endast i svart

STRAIGHT CHIN BAR OPT35
• Tvärstag med pull-up-bar att fästa mellan två rack.
• Finns i två längder: OPT35-6 är 183 cm, OPT35-8 är 244 cm
• För Mega rack: MOPT35-6 är 183 cm, MOPT35-8 är 244 cm

DUAL-SIDED FAT/STRAIGHT CHIN BAR OPT36
• Tvärstag med multigrepp att fästa mellan två rack.
• Finns i två längder: OPT36-6, 183 cm. OPT36-8, 244 cm
• För Mega rack: MOPT36-6, 183 cm. MOPT36-8, 244 cm

DUAL OLYMPIC STORAGE
OPT41 / MOPT41
• Vertikal förvaring av skivstänger
• MOPT41 passar till alla MEGA-rack

ROTATING CHIN HANDLES
OPT42 / MOPT42
• Roterande Chins handtag
• Justerbara i sidled
• OPT42 passar till följande: A47, A690, A691, A694, A47691
• MOPT42 passar till MR47
• Finns endast i svart
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SIDE-MOUNTED PULL-UP BAR HANDLES
OPT43 / MOPT43
• Räcke för olika kroppsövningar, fästa suspensionsenheter
eller gummiband
• OPT43 passar till A47 och A47691
• MOPT43 passar till MR47
• Finns endast i svart

OLYMPIC BAR HOLDER OPT44
• Två förvaringshållare av skivstänger
• Passar till: A47, A690, A694, A47691
• Finns endast i svart

BOLT-ON SPOTTER STANDS OPT45
• Två fällbara fotplattor för extra hjälp vid
tunga lyft och som extra fotsteg
• Kan fästas på alla Magnum-rack
• Finns endast i svart

BOLT-ON FRONT BAND PEG OPT46
• Fäste för elastiska band, för att ge ökad träningsmångfald
• För användning på följande racks:
MR47, A47, A690,A691, A694, A47691
• Finns endast i svart

ATTACHMENT STORAGE RACK A303
• Förvaringsställ för bl.a kedjor, gummiband,
technique scoops, dip bar, step-up platform
• Tillbehör ingår ej
• Finns endast i svart
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MAGNUM SERIE EGENSKAPER

Stabil konstruktion, byggda för att tåla
kraftig styrketräning.

Ergonomisk och biomekanik, konstruerade
för komfort samtidigt med en naturlig,
mekaniskt korrekt rörelse.

Ergonomisk design, utformad för att passa
kroppen för bekväm, naturlig användning.

Ramfinish, motståndskraftig mot märken
och repor.

MAGNUM SERIE RAM- OCH DYNFÄRGER
Standard

Tillval

Färgkodade inställningspunkter, bekvämt
belägna och tydligt markerade för enkel
användning.

Stort urval som uppfyller träningsbehoven
på varje anläggning.
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G1 SERIE
DIVERSITY AND DURABILITY TO GET THE JOB DONE
G1-serien ger en perfekt blandning av värde och variation som
erbjuder ett utbud av hållbara alternativ med en klassisk design.
Från utrymmesbesparande multistationsenheter till bänkar och
ställ, kommer denna serie uppfylla dina medlemmars behov dag
in och dag ut i åratal.
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ADJUSTABLE CABLE CROSSOVER MS20
• 1:2 förhållande för lågt startmotstånd och snabba rörelser
• Integrerade chinhandtag
Art. nr. 41212203 Black

41212201 Silver

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

3-STACK MULTI-GYM MG30
• Stationer med tre viktmagasin för fler användare att träna samtidigt
• Stationerna omfattar: flerposition bröst/axelpress,
lat pulldown/sittande rodd, benspark/liggande bencurl
Art. nr. 41212303 Black

41212301 Silver

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

4-STACK MULTI-STATION MS4
• Innehåller Lat Pulldown, Triceps Pressdown, Low row
och Multi Adjustable station
Art. nr. 41212403 Black

41212401 Silver

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

5-STACK MULTI-STATION MS50
• Innehåller Lat Pulldown, Triceps Pressdown,
Low row och Cable Cross station
• Inbyggda chinshandtag
Art. nr. 41212503 Black

41212501 Silver

Dimensioner: L 482 x B 386 x H 230 cm
Viktpaket: 5 x 91 kg

8-STACK MULTI-STATION MS80
• Innehåller Lat Pulldown x 2, Triceps Pressdown x 2,
Low row x 2 och Cable Cross station
• Inbyggda chinshandtag
Art. nr. 41212803 Black

41212801 Silver

Dimensioner: L 586 x B 479 x H 230 cm
Viktpaket: 8 x 91 kg

056 —— STYRKA

FLAT BENCH FW151
3-punktsdesign för bättre stabilitet
Art. nr. 41311513 Black

41311511 Silver

Dimensioner: L 154 x B 57 x H 45 cm

ADJUSTABLE INCLINE BENCH FW153
• Enkel justering i 6 positioner, från 0 till 75 grader
• Sittdynan har fast läge i 15 grader
• Integrerade hjul för enkel transport inom anläggningen
Art. nr. 41311533 Black

41311531 Silver

Dimensioner: L 154 x B 62 x H 47 cm

PREACHER CURL FW155
• Vinklad armdyna i 55 grader för varierat motståndet
och förbättrad användarkomfort
• Justerbar sittdyna vinklad i 10 grader för ökad stabilitet och komfort
Art. nr. 41311553 Black

41311551 Silver

Dimensioner: L 119 x B 72 x H 95 cm

BACK EXTENSION BENCH FW162
• Ryggbänk, vinklad i 45 grader för enkel på- och avstigning
• Twist-Pull-låsning för bättre stabilitet
Art. nr. 41311623 Black

41311621 Silver

Dimensioner: L 128 x B 74 x H 86 cm

BARBELL RACK FW160
• Upprätt design för bekvämlighet vid av- och pålastning
• Rymmer 10 skivstänger, 5 per sida
Art. nr. 41311603 Black

41311601 Silver

Dimensioner: L 119 x B 72 x H 95 cm
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SMITH MACHINE FW161
• 13 kg lågt startmotstånd
• 6 integrerade förvaringspinnar
• Flip in/ut justerbara stopp
Art. nr. 41311613 Black

41311611Silver

Dimensioner: L 205 x B 141 x H 229 cm

OLYMPIC FLAT BENCH FW163
• Integrerade förvaringspinnar för viktskivor
• Fotstöd som förbättrar användarens stabilitet
Art. nr. 41311633 Black

41311631 Silver

Dimensioner: L 201 x B 176 x H 127 cm

OLYMPIC INCLINE BENCH FW164
• Bänken är vinklad i 30 grader för en bättre övre bröstaktivering
• Justerbar sits
Art. nr. 41311643 Black

41311641 Silver

Dimensioner: L 176 x B 156 x H 137 cm

OLYMPIC DECLINE BENCH FW165
• Bänken är vinklad i 15 grader för en effektiv bröstaktivering
• Justerbart benstöd, rymmer en mängd olika användare
• 3 startpositioner ger flexibilitet för användare med
varierande armlängd
Art. nr. 41311653 Black

41311651 Silver

Dimensioner: L 176 x B 218 x H 132 cm
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G1 SERIE EGENSKAPER

Stabil konstruktion, byggd för att tåla kraftig
styrketräning.

Ergonomisk design, utformad för att passa
kroppen för bekväm, naturlig användning.

Lättillgängliga, utformade för en snabb on/off.

Viktförvaringspinnar, bekvämt placerad och
utplacerade för att rymma en mängd olika
skivstorlekar.

G1 SERIE RAM- OCH DYNFÄRGER
Standard

Tillval
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CONNEXUS
A POWERFUL SYSTEM
Idealisk för funktionella träningspass där användarna utför övningar som
återspeglar deras dagliga aktiviteter, Connexus ger ägare och tränare maximal
flexibilitet, praktiskt taget obegränsad utbyggbarhet. Effektivt sätt att lägga
till kapacitet och rymma så många grupper eller cirkelträningsstationer som
utrymmet tillåter och passar behoven. En mängd olika fästpunkter för att
använda ett brett utbud av tillbehör och utbildningsformer, så att du kan skapa
en klass som fungerar för alla. Connexus är inte one-size-fits-all.

CONNEXUS FREE STANDING
• Fristående system med flera träningspunkter och 360-graders
tillgänglighet
• Erbjuder en mångfald av övningar med viktstång, gummiband,
slamballs, boxning, suspensiontrainer och mer
• Justerbara fästpunkter för större flexibilitet
• Enhandsgrepp vid justering vilket förenklar inställningen
och övergångar mellan övningar
• Utmärkt för individ-, grupp- och cirkelträning
• Ball Target för träning med slamballs för ökad kraft i träningsutbudet
• Magnetisk skrivtavla som gör det möjligt för instruktör att ge
övnings- och träningsinformation på ett mycket enkelt och
överskådligt sätt.
• Land Mine som införlivar mer explosiv styrketräning i träningen
Art. nr. 41440103
Dimensioner: L 291 x B 265 x H 242 cm
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CONNEXUS PERIMETER
• Väggmonterad systemet optimerar outnyttjad vägg- eller hörnutrymme
• Erbjuder en mångfald av övningar med viktstång, gummiband,
slamballs, boxning, suspensiontrainer och mer justerbara
fästpunkter för större flexibilitet
• Enhandsgrepp vid justering vilket förenklar inställningen
och övergångar mellan övningar
• Lämplig för individuell-, liten grupp- och klassutbildning
• Möjlighet att bygga på med expansionssats
• Tillval, Ball Target för träning med slamballs för ökad
kraft i träningsutbudet
• Tillval, Magnetisk skrivtavla som gör det möjligt för instruktör
att ge övnings- och träningsinformation på ett mycket enkelt och
överskådligt sätt.
• Tillval, Land Mine som införlivar mer explosiv styrketräning i träningen
Art. nr. 41440203
Dimensioner: L 275 x B 158 x H 242 cm

CONNEXUS PERIMETER EXPANSION
• Påbyggnadsenhet till Perimeter
• Kan byggas till oändlighet
• Tillval, Ball Target för träning med slamballs för
ökad kraft i träningsutbudet
• Tillval, Magnetisk skrivtavla som gör det möjligt för instruktör
att ge övnings- och träningsinformation på ett mycket enkelt
och överskådligt sätt
• Tillval, Land Mine som införlivar mer explosiv styrketräning i träningen
Art. nr. 41440303
Dimensioner: L 260 x B 158 x H 242 cm

CONNEXUS
MEDBALL TARGET

CONNEXUS
CHALKBOARD

CONNEXUS
LANDMINE

CONNEXUS
HEAVY BAG STRAP

För styrketräning med slambollar.
Indelad i tre träningszoner (låg,
medel och hög).

Magnetisk skrivtavla som gör
det möjligt för instruktör att ge
övnings- och träningsinformation på ett mycket enkelt och
överskådligt sätt.

Infästning som möjliggör en mer
explosiv styrketräning. Lägger till
flexibilitet och variation till individuell-, grupp- och cirkelträningen.

Infästning för upphängning av
boxsäck. Lägger till flexibilitet
och variation till individuell-,
grupp- och cirkelträningen.

Art. nr. 41440501

Art. nr. 41440801

Art. nr. 41440403
Dimensioner: B 86 x H 193 cm

Art. nr. 41440603
Dimensioner: B 60 x H 109 cm
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FREE WEIGHT
A LEGACY OF PERFORMANCE AND PROVEN DURABILITY

Casalls friviktssortiment är oöverträffat i kvalitet, teknologi och värde. Vi har
gjort det som verkligen räknas; maximal hållbarhet och maximal prestanda,
ett sortiment som aldrig tar ledigt, säsong efter säsong, år efter år.
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ELITE TRAINING BAR
Tillverkad av ett speciellt lågkolslegerat stål och en svart oxid
ytbehandling med en dragfasthet på 216.000 psi, vilket innebär
att den är superstark men ändå elastiskt nog för att returnera
efter varje lyft. Skivstången har en hårdförkromad ytbehandling.
Art. nr. 11100031
Vikt: 20 kg Längd: 220 cm Grepp: 28 mm Maxbelastning: 700 kg

CROSS TRAINING BAR
Tillverkad av ett speciellt lågkolslegerat stål och en svart oxid
ytbehandling med en dragfasthet på 216.000 psi, vilket innebär
att den är superstark men ändå elastiskt nog för att returnera
efter varje lyft. Stången har ingen center lettring.
Art. nr. 11100071
Vikt: 20 kg Längd: 220 cm Grepp: 28 mm Maxbelastning: 700 kg

TRAINING BAR
Med en draghållfasthet av 185.000psi är Casall Training skivstång
stark nog för tunga lyft, erbjuder en fantastisk känsla. Skivstången är
i behandlad i hårdkrom, för dess hårdhet och korrosions beständighet.
Kopparlegerade bussningar som ger en jämn rotation, oavsett lasten.
Massiv stålaxel med IWF lettring.
Art. nr. 11100061
Vikt: 20 kg Längd: 220 cm Grepp: 28 mm Maxbelastning: 500 kg

TECHNIQUE BAR
10 kg lätt teknikskivstång som har utvecklats speciellt för de som är
nya med styrketräning och Olympiska lyft. Den lettrade stången är
25 mm i diameter och har stålhylsor för att ge en riktig känsla till
halva vikten av en vanlig skivstång. Skivstången är 170 cm i längd
med ett inre greppmått av 132cm, vilket är detsamma som på en fullstor skivstång, vilket gör att den kan användas i Half Rack,
knäböjstativ och bänkar.
Art. nr. 11100051
Vikt: 10 kg Längd: 170 cm Grepp: 25 mm Maxbelastning: 100 kg

CURL BAR
Curlstång med lettrat grepp.
Art. nr. 11100041
Vikt: 10 kg Längd: 116 cm Grepp: 28 mm Maxbelastning: 350 kg
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HEX BAR
Utmärkt för deadlifts – den hexagon formade skivstången innebär att
du står i den och greppar handtagen i sidled, vilket ger en mer naturlig
handställning. Det är bra för undervisning av marklyft tekniker, då
vikten är placerad i linje med kroppen och uppmuntra till att hålla sig
upprätt och placera mer av belastningen på benen än ryggen, även
idealisk för axel övningar.
Art. nr. 11100111
Vikt: 23 kg Mått: L 142 x D 53 x CC 70 cm Maxbelastning: 150 kg

BAR HOLDER
Skivstångställ för 4 stänger.
Art. nr. 1610113

QUICK COLLAR
Smidigt och enkelt snabblås, med klickfunktion.
Art. nr. 11309031

SPRING COLLAR
Klassiska fjäderlås med täckta handtag.
0.5 kg/par.
Art. nr. 11309041

OLYMPIC COLLAR
Skivstångslås för enkelt handhavande och säker lyftning.
5kg/par.
Art. nr. 11304021
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BARBELL PAD
Dyna som gör att skivstången ligger bekvämt mot övre nacke och
axlar. Slitstarkt nylonöverdrag som även är enkel att rengöra.
Art. nr. 1805

ARMBLASTER
Fixerar armarna för optimal bicepsträning.
Art. nr. 11309051

LIFTING BELT
Neoprenbälte i en ergonomisk design, med extra bred och tjock stoppning. Stålrullspänne säkerställer en bra passform.
Finns i storlekarna M, L och XL.
Art. nr. 1562403

M

1562503

L

1562603

XL
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WEIGHT PLATE TPU
Detta är ”the real deal”! En riktig universalviktskiva; använd dem på
skivstänger, plate loaded maskiner, eller som en funktionell vikt
- de utformade handtagen har gott om plats för ett bra grepp med
antingen en eller två händer. Designade med rundad kant som skapar
en glipa mellan plattorna när de är på en skivstång eller ligger på
golvet, vilket gör dem verkligen lätta att få tag på utan att skada
fingrarna. Hög kvalitetskonstruktion med en solid kärna belagt med
slitstark TPU, uretanöverdrag som är extremt stryktålig och ger en
exceptionell känsla för händerna, inget kladd eller flott.
Art. nr. 11200121

1.25 kg

Ø 17.5 x 2 cm

11200251

2.5 kg

Ø 22 x 2.5 cm

11200501

5 kg

Ø 26 x 3 cm

11201001

10 kg

Ø 29 x 3 cm

11201501

15 kg

Ø 34 x 4 cm

11202001

20 kg

Ø 39 x 4.5 cm

11202501

25 kg

Ø 45 x 4.5 cm

WEIGHT PLATE RUBBER
Helgummerad viktskiva med handgrepp, perfekt för användning vid
träning med olympiska bänkar och plateloaded maskiner.
Art. nr. 11210126

1.25 kg

Ø 16 x 2.5 cm

11210256

2.5 kg

Ø 20 x 2.8 cm

11210506

5 kg

Ø 24 x 3 cm

11221007

10 kg

Ø 45 x 2.5 cm

11221157

15 kg

Ø 45 x 3.6 cm

11221207

20 kg

Ø 45 x 3.8 cm

11222507

25 kg

Ø 45 x 4.5 cm

BUMPER PLATE ELITE
När endast det bästa är gott nog - Casall Elite Bumper Plates. Dessa
premiumviktskivor är tillverkade av högsta standard med en extrem
styrka, hållbarhet och så nära IWF´s standard som möjligt.
Viktskivorna har ett stort centernav av massivt stål som är ordentligt
ansluten till gummit och gör skivorna smalare än vanliga Bumpersskivor, vilket gör det möjligt att ladda mycket mer vikt på stången och
ger en mer kontrollerad studs när skivstången släpps i golvet.
Varje platta är kalibrerad till inom en tolerans på +/- 0,5% av den
angivna vikten och dropptestade 30.000 gånger.
Art. nr. 11210126

1.25 kg

Ø 16 x 2.5 cm

11210256

2.5 kg

Ø 20 x 2.8 cm

11210506

5 kg

Ø 24 x 3 cm

11211006

10 kg

Ø 45 x 3 cm

11211156

15 kg

Ø 45 x 4.6 cm

11212006

20 kg

Ø 45 x 6 cm

11212506

25 kg

Ø 45 x 7 cm
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BUMPER PLATE RUBBER
En riktig allround viktskiva - gummiviktskiva som erbjuder en perfekt
balans mellan tillförlitlighet och prisvärdhet.
Casall Rubber Bumpers är designade med IWF standarddiameter
450 mm och tillverkas med en unik blandning av nytt och återvunnet
gummi. De är perfekt för alla miljöer - alla kommersiella gym, styrkeanläggningar och CrossFit boxar.
Den unika materialblandningen innebär att plattorna har en verklig
solid känsla, vilket resulterar i en lägre studs när en lastad skivstång
släpps i golvet. Det 50.4 mm centrumhålet är förstärkt med en rostfri
stålhylsa för ökad livslängd och för att göra det lättare att glida viktskivorna av och på skivstången. Varje viktskiva är kalibrerad till inom
en tolerans på +/- 2% och dropptestade 10.000 gånger.
Art. nr. 11230506

5 kg

Ø 45 x 2.7 cm

11231006

10 kg

Ø 45 x 4.8 cm

11231506

15 kg

Ø 45 x 6.6 cm

11232006

20 kg

Ø 45 x 8.7 cm

FLOOR RACK
Golvmodell, 9 fack. Integrerade transporthjul.
Art. nr. 1610083

H 39 x B 43 x D 105 cm

PLATE RACK
Dubbelsidigt, fristående viktställ med hylla för förvaring av lås.
Art. nr. 1610063

H 121 x B 90 x D 76 cm

WEIGHT TREE
Viktställ med 2 skivstångshållare.
Art. nr. 1610103

H 117 x B 59 x D 77 cm
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DUMBBELL ROTATING GRIP
• Casall premiumhantlar, elegant designade och praktiskt taget
oförstörbara, en vinnande kombination.
• Precisionsbearbetade viktskivor täcks av ett icke-poröst, luktfri,
gummiblandning som är noggrant testade för seghet och hållbarhet.
• Gummit formsprutas för att ge vikterna en högre nivå av
noggrannhet och en mer konsekvent yta.
• Det kromhärdade raka och roterande handtaget har en
djupt liggande räffling för ett säkert grepp.
• 32 mm roterande grepp
Art. nr.
13100502

5 kg

13102502

25 kg

13104502

45 kg

13100752

7.5 kg

13102752

27.5 kg

13104752

47.5 kg

13101002

10 kg

13103002

30 kg

13105002

50 kg

13101252

12.5 kg

13103252

32.5 kg

13105252

52.5 kg

13101502

15 kg

13103502

35 kg

13105502

55 kg

13101752

17.5 kg

13103752

37.5 kg

13105752

57.5 kg

13106002

60 kg

13102002

20 kg

13104002

40 kg

13102252

22.5 kg

13104252

42.5 kg

DUMBBELL RACK 6
Hantelställ för 6 par i en stabil och modern design.
Art. nr. 1630093

H 86 x B 132 x D 73 cm

DUMBBELL RACK 10
Hantelställ för 10 par i en stabil och modern design.
Art. nr. 1630063

H 86 x B 223 x D 73 cm

CHROME DUMBBELL
Kromhantel i matt krom med ergonomiskt lettrat grepp.
Art. nr.
1320010

1 kg

1320060 6 kg

1320020

2 kg

1320070 7 kg

1320030

3 kg

1320080 8 kg

1320040

4 kg

1320090 9 kg

1320050

5 kg

1320100

10 kg
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AEROBIC DUMBBELL
Aerobichantel i TPU-material ergonomiskt lettrat grepp.
Art. nr.
2100010

1 kg

2100061

6 kg

2100020

2 kg

2100071

7 kg

2100030

3 kg

2100081

8 kg

2100040

4 kg

2100091

9 kg

2100050

5 kg

2100101

10 kg

TOWER DUMBBELL RACK
Elegant och stadigt hantelställ för optimal förvaring av 10 par hantlar.
Passar både för aerobic- och kromhantlar.
Art. nr. 1630083

H 128 x B 57 x D 35 cm

FIXED BARBELL
Fast skivstång med gummerade skivor med 30 mm lettrat grepp.
Innermått 104 cm.
Art. nr.
1410100

10 kg

1410225

22.5 kg

1410125

12.5 kg

1410250

25 kg

1410150

15 kg

1410275

27.5 kg

1410175

17.5 kg

1410300

30 kg

1410200

20 kg

1410325

32.5 kg

BARBELL RACK WALL
Väggmonterat ställ för 5 st fasta skivstänger.
Art. nr. 1610123

H 130 x B 65 x D 57 cm

BARBELL RACK FLOOR
Fristående ställ för 10 st fasta skivstänger.
Art. nr. 1610071

H 129 x B 71 x D 104 cm
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ROTATING CABLE HANDLE
Enhandsdraghandtag med roterande och lettrat grepp.
Art. nr. 17000021

MULTI EXERCISE HANDLE
Tjurhornsfattning med roterande fäste.
Art. nr. 17000331

ROW HANDLE
Roddhandtag med lettrat grepp.
Art. nr. 17000011

STRAP HANDLE
Enhandsgrepp.
Art. nr. 17000411

TRICEPS ROPE
Tricepsrep i hampamaterial, 90 cm.
Art. nr. 17000051
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TRICEPS ROPE SINGLE
Singel tricepsrep i hampamaterial för enhandsdrag, 40 cm.
Art. nr. 17000321

ANKLE STRAP
Fotmanschett med mjuk insida.
Art. nr. 17000421

ROTATING STRAIGHT HANDLE
Rakt triceps/bicepshandtag roterande och lettrat grepp. Längd 53 cm
Art. nr. 17000391

ANGLED TRICEPS HANDLE
Vinklat tricepshandtag med roterande och lettrat grepp. Längd 56 cm
Art. nr. 17000371

ROTATING CURL BAR
Triceps/bicepshandtag med roterande fäste.
Art. nr. 17000241
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PRO STYLE LAT BAR
Vertikaldrag med roterande fäste och lettrat grepp.
Finns i 2 olika grepp bredder.
Art.nr. 17000381

B 60 cm

Art.nr. 17000031

B 97cm

ROTATING STRAIGHT BAR
Rak, roterande dragstång med lettrat grepp. Längd 126 cm.
Art. nr. 17000361

ROTATING LAT BAR
Roterand vertikaldrag med lettrat grepp. Längd 126 cm.
Art. nr. 17000351

CASALL ACCESSORY RACK
Golvstående handtagsställ med krokar för förvaring av olika slags
draghandtag.
Art. nr. 16600163
Dimensioner: B 56 x D 35 x H 120 cm

HANDLE BOARD
Handtagstavla för förvaring av olika slags draghandtag.
Dimensioner: B 130 x H 100 cm
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SEMI PRO
Semi Pro sortimentet tar den professionella träningsanläggningens fördelar in till
företagsgymmet, hotell och spaanläggningen. I katalogen visar vi ett axplock av vårt
Semi Pro sortiment och tillsammans med vårt övriga sortiment så hjälper vi till att
skapa en stark personlig känsla i gymmet, som speglar företaget eller hotellet och
ger en träningsupplevelse utöver det vanliga.
Med Semi Pro menar vi att utrustningen är byggd av rejäla komponenter och
material som ger en driftsäkerhet, lång hållbarhet och med samma funktionalitet
som den professionella träningsutrustningen men framtagna speciellt för företag,
hotell och spaanläggningar.
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FUNCTIONAL TRAINER
Smidig functional trainer med 1:2 motstånd. Integrerade multichinshandtag, övningskarta och förvaring. Handtag medföljer.
2 x 90kg viktpaket med 4.5 kg intervall.
Art. nr. 44200013

H 223 x B 152 x D 90 cm

LAT PULL / LOW ROW
Kombimaskin för träning av skuldror och rygg. Sparar utrymme samt
ökar funktionaliteten. Justerbar, vinklad lårdyna för extra stabilitet.
90 kg viktpaket med 5 kg intervall.
Art. nr. 44200073

H 221 x B 121 x L 173 cm

SMITH MACHINE
Balanserad 28 mm olympisk stång med startvikt på 6 kg. Stången är
vinklad i 7° för att ge en naturlig rörelse.
Art. nr. 44300033

H 230 x B 222 x D 138 cm (Innermått 123 cm)

HALF RACK
Half Rack i en robust och gedigen design. Numrerade frontstolpar för
enkel justering.
Integrerade skivstångshållare och tillbehörsförvaring samt fäste för
Elastic Band.
Art. nr. 1521343

H 225 x B 173 x D 141 cm

POWER RACK
Power Rack med ”walk-in” design. 20 justeringsnivåer
och pull-up/chins grepp.
Art. nr. 1521073

H 240 x B 116 x D 150 cm
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SQUAT RACK
Stabilt stativ för både bänkpress och knäböj.
Två alternativ för upplägg.
Art. nr. 1521023

H 84 – 156 x B 122 x D 83 cm

MULTI ANGLED BENCH
Trepunkts golvkontakt för bättre stabilitet. Justerbar 0–85° och
integrerade transporthjul för enkel förflyttning.
Art. nr. 1510023

H 47 x B 82 x L 133 cm

AB CRUNCH BENCH
Justerbar i 8 olika vinklar. Behändigt handtag för smidig av- och
påstigning. Integrerade transporthjul för enkel förflyttning.
Art. nr. 1510053

H 117 x B 82 x L 145 cm

HYPER EXTENSION
45° vinkel samt fotstöd med vaddynor för stabilisering och komfort.
Integrerade transporthjul för enkel förflyttning.
Art. nr. 1510043

H 100 x B 82 x L 130 cm

LEG RAISE
Stadigt stativ för mag- och överkroppsträning. Ryggdyna för optimal
stabilisering, handtag samt fotplattor för enkel start position.
Art. nr. 1521063

H 161 x B 83 x 113 cm
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VISION T60
Löpband med Intuitiv LED-skärm och löpyta på 51x160 cm med
Ultimate däcksbeläggning för överlägsen prestanda som ger en extra
känsla av trygghet och frihet.
• 3 hp AC Dynamic Response drivsystem för ökad hållbarhet
• Hastighet, 0.8 – 20km/h
• Lutning, 0–15%.
Art. nr. 3310031

H 144 x B 82 x L 214 cm

VISION S60
Crosstrainer med en upphängning som ger en ovanligt mjuk känsla
och största möjliga komfort. S60 har en lättnavigerad LED-konsol som
håller användaren motiverad att nå sina träningsmål.
S60 är självgenererande vilket medför fri placering i rummet.
Art. nr. 3320071

H 164 x B 75 x L 186 cm

VISION U40
U40 har multipositions styre som erbjuder en bekväm och
effektiv träning. Magnetmotstånd som ger ett jämnt trampmotstånd
och en konsol som har utformats med ett mål i sikte – att komma
igång direkt.
Art. nr. 3330031

H 149 x B 69 x L 105 cm

M5 MULTI GYM
M5 är en mångsidig styrketräningsenhet, trots den lilla mängd golvyta
den förbrukar. Denna enhet har en unik blandning av traditionell och
funktionell träning. M5 ger möjligheten att träna igenom hela kroppen
och kan användas av 2 personer samtidigt. Sitt- och ryggdynor som
ger ett korrekt stöd, integrerade övningsguider och stora justeringsoch inställningsmöjligheter är några av de bekvämligheter som gör
denna enhet till en behaglig träningsupplevelse.
Tillbehör som ingår: Curl, lat, rodd och enhandshandtag.
Art.nr. 45200023
Dimensioner: D 224 x B 254 x H 216 cm
Viktpaket: 2 x 95 kg
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KONDITION
Prestanda, komfort och design gör Matrix konditionsutrustning till den
absoluta favoriten för medlemmar, medan enkel användning och minimalt
underhåll gör dem till det bästa valet för ägare och servicepersonal.
STRONG. SMART. BEAUTIFUL.
Det är mer än en slogan, det är Matrix helhetslöfte om att dessa tre
egenskaper kommer att lysa igenom varje konditionsmaskin ifrån Matrix
som du placerar på anläggningen.
Kvaliteten och hållbarheten är oslagbar, en styrka som gjort Matrix till ett av
världens starkaste och snabbast växande kommersiella fitness varumärken.
Matrix har de intellektuella resurserna som krävs för att producera den
mest tekniskt avancerade utrustningen på marknaden och de fördelar som
krävs för att leverera bästa möjliga värde.
Matrix lyssnar och skapar produkter med ett syfte i åtanke - att ta
itu med industrins behov och lösa dem på sinnrika sätt, omdefiniera
träningsupplevelsen, vilket resulterar i att Matrix fortsätter att sätta ny
branschstandard genom prisbelönt estetisk och ett otroligt fokus på detaljer.
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TEKNOLOGI
BECAUSE OPTIONS ARE A BEAUTIFUL THING
Vårt urval av konsoler med integrerade teknologilösningar ger dig val vad du
placerar i anläggningen och sticker ut mot konkurrenterna. Vår sofistikerade,
lättanvända design ger dina medlemmar kontroll av all deras träningsdata,
information som håller dem engagerade och hur de når sina mål samt håller
koll på din utrustning för att maximera tillgängligheten.

VIRTUAL ACTIVE WORKOUTS
Detta uppslukande program kombinerar HD-video och omgivande ljud från exotiska resmål
och tar användaren ut på en resa utan att behöva lämna anläggningen. Vackra bilder snabbar
upp eller saktar ner för att matcha takten och motstånd eller stiger och sänker för att matcha
terrängen.
SPRINT 8® TRAINING PROGRAM
Sprint 8 ger ett betydande resultat i effektiva 20-minuters sessioner som passar alla, oavsett
träningsnivå. Detta vetenskapligt bevisat högintensiva intervalltränings program stimulerar
fettförbränningen och bygger muskler på ett sätt som ingen annan träning kan.
VIRTUAL COACHING
Kombinerad med Virtual Active, ger en virtuell instruktör medlemmar tips för att hjälpa dem att
nå mål och spränga gränser medan de svettas.
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WORKOUT TRACKING NETWORK
Hjälp medlemmarna att samla och hämta sin träningsdata från alla sina favorit fitnessappar på
ett ställe. De kan också skapa personliga mål, delta i utmaningar och heja på sina vänner genom
sociala flöden. Bäst av allt, kan du skräddarsy denna revolutionerande applikation presentation
under ditt unika varumärke, vilket gör din anläggning till en central komponent i deras tränings
Community.

PERSONAL TRAINER PORTAL
Det finns ingen gräns för hur PT´s kan öka sina relationer med medlemmar med hjälp av
vår Personal Training Portal. De kan övervaka medlems aktivitet, leverera uppdrag, erbjuda
återkoppling och mycket mer. Medlemmarna kan nå sin egen personliga tränings sida genom
kompatibla konsoler, trådlösa enheter och stationära datorer för att när som helst för att se
uppdateringar och aktuellt träningsschema.

ASSET MANAGEMENT
Utnyttja vårt exklusiva Asset Management system för att skydda din investering, förlänga
livslängden på din utrustning och få omedelbar service från vår enastående support. Vi förfinar
ständigt Asset Management systemet för att alltid kunna ge marknadens bästa service.
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UNDERHÅLLANDE. INSIKTSFULL. VÄSENTLIG.
Upptäck 7xi konsolen, en briljant display med ett intuitivt app gränssnitt som
ansluter medlemmar till fantastisk underhållning, sociala medier och varumärkes
byggande kommunikation. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår plattform med
raffinerad programvara och nya funktionsuppsättningar, och vi tar aldrig betalt för
en uppdatering. Det innebär att när du väljer det bästa, kan du vara säker på att
det inte heller kommer att bli out-of-date.
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KONSOL:
TREADMILL

7XI

7XE

5X

3XE

Bluetooth

Ja

Ja

Nej

Nej

Wifi

Ja

Ja

Tillval

Nej

Virtual Active

Ja

Tillval

Nej

Tillval

Asset Management

Ja

Tillval

Tillval

Nej

Tillval

Tillval

Tillval

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Tillval

Tillval

Nej

Nej

3XH

3X

1XE

1X

Bluetooth

Nej

Nej

Nej

Nej

Wifi

Ja

Tillval

Nej

Tillval

Tillval

Nej

Tillval

Nej

Asset Management

Nej

Tillval

Nej

Tillval

Workout Tracking

Nej

Tillval

Nej

Tillval

Sprint 8

Nej

Nej

Nej

Nej

Personal Trainer

Nej

Nej

Nej

Nej

Workout Tracking
Sprint 8
Personal Trainer

KONSOL:
TREADMILL

Virtual Active

KONSOL:
ASCENT &
CROSSTRAINERS,
CLIMBMILLS
& STEPPERS,
CYCLES

7XI

7XE

5X

3X

1X

Bluetooth

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Wifi

Ja

Ja

Tillval

Tillval

Nej

Virtual Active

Ja

Tillval

Nej

Nej

Nej

Asset Management

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Nej

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Tillval

Tillval

Nej

Nej

Nej

Workout Tracking
Sprint 8
Personal Trainer
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TREADMILL
THE BEST CHOICE IN THE LONG RUN
Finn den perfekta balansen mellan teknik och estetik, MATRIX löpband drar
till sig mer uppmärksamhet och kräver mindre underhåll än något annat
löpband du placerar bredvid dem.
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T7XI
• Integrerad 19” touchskärm 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 bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning och
på skärmen val av spellista.
• Kompatibel med Nike+iPod
• Integrerad fläkt
• Ultimate däcksbeläggning 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, 0.8 – 24km/h
Art. nr. 3111123
Dimensioner: L 215 x B 93 x H 161 cm

T7XE
• Integrerad 15” touchskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning och
på skärmen val av spellistor
• Kompatibel med Nike+iPod
• Integrerad fläkt
• Ultimate däcksbeläggning 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, 0.8 – 24km/h
Art. nr. 3111173
Dimensioner: L 215 x B 93 x H 161 cm

T5X
• Intuitiv LED-skärm
• Integrerad fläkt
• Ultimate däcksbeläggning 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, 0.8 – 24km/h
• Lutning, 0 – 15%
Art. nr. 3111103
Dimensioner: L 215 x B 93 x H 161 cm

086 —— KONDITION

T3XE
• Integrerad 16” touchskärm
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Ultimate däcksbeläggning 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, 0.8 – 20km/h
• Lutning, 0 – 15%
Art. nr. 3111043
Dimensioner: L 215 x B 85 x H 142 cm

T3X
• Lättnavigerad LED-konsol
• Ultimate däcksbeläggning 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, 0.8 – 20km/h
• Lutning, 0 – 15%
Art. nr. 3111093
Dimensioner: L 215 x B 85 x H 142 cm

T1XE
• Stor LED-display vilket ger ett enkelt användande
• Ultimate däcksbeläggning 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, 0.8 – 20km/h
• Lutning, 0 – 15%
Dimensioner: L 215 x B 85 x H 142 cm

T1X
• Stor LED-display vilket ger ett enkelt användande
• Ultimate däcksbeläggning 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, 0.8 – 20km/h
• Lutning, 0 – 15%
Art. nr. 3111133
Dimensioner: L 215 x B 85 x H 142 cm

KONDITION —— 087

S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER
• Slädbroms med åtta inställningar ger en
verklighetstrogen Prowlerträning
• Fallskärmsbroms med 11 inställningar ger användaren
en känsla av verklig fallskärmsmotstånd
• Släd- och fallskärmsbromsarna kan användas var för sig eller
tillsammans för att variera mellan cardio- och styrketräning
• Ställbar sele ger överkroppen ett komplett rörelseområde.
• Inbyggda handtag som simulerar Prowlerträning utan att behöva
utrymme för att använda en traditionell släde
• 7-graders lutning, optimalt för att bygga styrka och
explosivitet i sprintträningen
• Fullängdsräcken erbjuder enkel på- och avstigning
och stöd under sidorörelser
• En låg tröghetskonstruktion som ger ihållande acceleration och
snabb inbromsning, idealisk för högintensiv intervallträning
• Ingen strömförsörjning krävs, vilket gör det enkelt att placera
enheten varsomhelst i din anläggning
• 19 cm ”step-on” höjd erbjuder enkel tillgång för
användare av alla slag
Art. nr. 3111153
Dimensioner: L 195 x B 88 x H 150 cm

LÖPBAND EGENSKAPER

Ultimata Deck, självsmörjande däck som erbjuder över 4023 mil av
underhållsfri prestanda.

Aluminium ändstycken för varaktig hållbarhet.

Dynamic Response Drive System, växelströmsmotor och
intelligenta styrkort som jobbar tillsammans baserat på
varje unikt steg.

Rymlig löpyta erbjuder en extra känsla av trygghet och frihet.

088 —— KONDITION

ASCENT & CROSSTRAINERS
A HARMONY OF DESIGN AND NATURAL MOVEMENT
Vi lyssnade. Vi tittade. Vi designade. Och vi utvecklade maskiner som ger en jämn, stabil och naturlig
rörelse som gör varje träningspass bekvämt och effektiv.

KONDITION —— 089

A7XI ASCENT TRAINER
• Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Anpassat app gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket
ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webinnehåll
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning och
på skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• Justerbar lutning och motstånd för ökad träningsvariation
• 51-61 justerbar steglängd för en naturlig och biomekanisk
korrekt rörelse
• Steghöjden justeras från 24%-54% (15° spann)
Art. nr. 3151063
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

A7XE ASCENT TRAINER
• Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning och
på skärmen val av spellistor
• Kompatibel med Nike+iPod
• Integrerad fläkt
• Justerbar lutning och motstånd för ökad träningsvariation
• 51-61 justerbar steglängd för en naturlig och biomekanisk
korrekt rörelse
• Steghöjden justeras från 24%-54% (15° spann)
Art. nr. 3151043
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

A5X ASCENT TRAINER
• Intuitiv LED-konsol
• Integrerad fläkt
• Justerbar lutning och motstånd för ökad träningsvariation
• 51-61 justerbar steglängd för en naturlig och biomekanisk
korrekt rörelse
• Steghöjden justeras från 24%-54% (15° spann)
• Självförsörjande system
Art. nr. 3151023
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

090 —— KONDITION

A3X ASCENT TRAINER
• Lättnavigerad LED-konsol
• Justerbar lutning och motstånd för ökad träningsvariation
• 51-61 justerbar steglängd för en naturlig och biomekanisk
korrekt rörelse
• Steghöjden justeras från 24%-54% (15° spann)
• Självförsörjande system
Art. nr. 3151013
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

E7XI CROSS TRAINER
• Integrerad 16” touchskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Anpassat app gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket
ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning och
på skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och effektiv träning
• Självförsörjande system
Art. nr. 3121053
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

E7XE CROSS TRAINER
• Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning och
på skärmen val av spellistor
• Kompatibel med Nike+iPod
• Integrerad fläkt
• 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och effektiv träning
• Självförsörjande system
Art. nr. 3121073
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

E5X CROSS TRAINER
• Intuitiv LED-konsol
• Integrerad fläkt
• 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och effektiv träning
• Självförsörjande system
Art. nr. 3121053
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

KONDITION —— 091

E3X CROSS TRAINER
• Lättnavigerad LED-konsol
• 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och effektiv träning
• Självförsörjande system
Art. nr. 3121123
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

E1X CROSS TRAINER
• Lättnavigerad LED-konsol
• 48 cm steglängd för en bekväm, mjuk och naturlig rörelse
• Automatisk positionering av fotplattorna garanterar en
komfortabel träning
• Självförsörjande system
Art. nr. 3121013
Dimensioner: L 178 x B 74 x H 174 cm

ASCENT / CROSS TRAINER EGENSKAPER

Träningsposition som efterliknar kroppens
naturliga rörelser för en smidig och
bekväm träningsupplevelse.

Avtagbar disk för snabb, enkel service.

Låg instegshöjd, enkel tillgång för alla
användare.

Konstant takt vid hastighetsökning, ger en
jämn och naturlig känsla.

Ergo Foam Grips. Formgjutna grepp ger
ökad komfort, och integrerade kontroller
erbjuder omedelbar tillgång till viktiga
funktioner.

Finjustering av lutning och variabel
steglängd adderar ett dynamiskt
element till träningen.

092 —— KONDITION

CLIMBMILLS & STEPPERS
STEP UP THE BEST
Ge dina medlemmar den sannaste trappklättringen på marknaden med en
kombination av hög konstruktion, lågt underhåll och som kan placeras i stort
sett var som helst i din anläggning.

KONDITION —— 093

C7XI CLIMBMILL
• Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Anpassat app gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket
ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning
och på skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• Stegen 25 x 60cm och steghöjden 20 cm
• Självförsörjande system
Art. nr. 3141103
Dimensioner: L 165 x B 96 x H 212 cm

C7XE CLIMBMILL
• Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning
och på skärmen val av spellistor
• Kompatibel med Nike+iPod
• Integrerad fläkt
• Stegen 25 x 60cm och steghöjden 20 cm
• Självförsörjande system
Art. nr. 3141113
Dimensioner: L 165 x B 96 x H 212 cm

C5X CLIMBMILL
• Intuitiv LED-konsol
• Integrerad fläkt
• Stegen 25 x 60cm och steghöjden 20 cm
• Självförsörjande system
Art. nr. 3141083
Dimensioner: L 165 x B 96 x H 212 cm

C3X CLIMBMILL
• Lättnavigerad LED-konsol
• Stegen 25 x 60 cm och steghöjd 20 cm
• Självförsörjande system
Art. nr. 3141093
Dimensioner: L 145 x B 96 x H 212 cm

094 —— KONDITION

S7XI STEPPER
• Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Anpassat app gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket
ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning
och på skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• Remdrift för jämn och tyst gång
• Vinklad och oberoende ”steprörelse” vilket ger en
riktig klättringskänsla
• Stora pedaler för ökad stabilitet
• Självförsörjande system
• Steghöjd 31 cm
Dimensioner: L 114 x B 79 x H 179 cm

S7XE STEPPER
• Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning
och på skärmen val av spellistor
• Kompatibel med Nike+iPod
• Integrerad fläkt
• Remdrift för jämn och tyst gång
• Vinklad och oberoende ”steprörelse” vilket ger en
riktig klättringskänsla
• Stora pedaler för ökad stabilitet
• Självförsörjande system
• Steghöjd 31 cm
Art. nr. 3141053
Dimensioner: L 114 x B 79 x H 179 cm

S5X STEPPER
• Intuitiv LED-konsol
• Integrerad fläkt
• Remdrift för jämn och tyst gång
• Vinklad och oberoende ”steprörelse” vilket ger en
riktig klättringskänsla
• Stora pedaler för ökad stabilitet
• Självförsörjande system
• Steghöjd 31 cm
Art. nr. 3141033
Dimensioner: L 114 x B 79 x H 179 cm

KONDITION —— 095

S3X STEPPER
• Lättnavigerad LED-konsol
• Remdrift för jämn och tyst gång
• Vinklad och oberoende ”steprörelse” vilket ger
en riktig klättringskänsla
• Stora pedaler för ökad stabilitet
• Självförsörjande system
• Steghöjd 31 cm
Art. nr. 3141063
Dimensioner: L 114 x B 79 x H 179 cm

S1X STEPPER
• 7” blå bakgrundsbelyst LCD-konsol
• Remdrift för jämn och tyst gång
• Oberoende, stora pedaler som ger en korrekt biomekanisk rörelse
• Självförsörjande system
• Steghöjd 29 cm
Art. nr. 3141011
Dimensioner: L 118 x B 93 x H 161 cm

CLIMBMILL / STEPPER EGENSKAPER

Step Positioning Software, gör att första
steget alltid stannar i lägsta nivå för enkel
på- och avstigning.

Extra djupa steg som rymmer ett brett
spektrum av användare. Markeringar för
rätt fotplacering.

Integrerad sensor som stannar trappstegen
när den utlöses av ett föremål eller en
person.

Ergo Foam Grips, formgjutna grepp ger ökad
komfort och integrerade kontroller erbjuder
omedelbar tillgång till viktiga funktioner.

Åtkomstpanel som enkelt kan avlägsnas,
samt en inbyggd servicelampa för snabb,
enkel service.

096 —— KONDITION

CYCLES
A BETTER RIDE BY DESIGN
Prestanda, komfort och styling göra våra cyklar till en favorit för medlemmar,
medan enkel användning och minimalt underhåll gör dem till det bästa valet för ägare,
tränare och servicetekniker. Med självgenererande alternativ, kan du placera dem var
som helst i din anläggning.

KONDITION —— 097

H7XI HYBRID CYCLE
• Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Anpassat app gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket
ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video- och ljuduppspelning, laddning och
på skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• Innovativ sits som garanterar en bekväm och komfortabel träning
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Fällbara armstöd för maximal komfort
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131263
Dimensioner: L 147 x B 65 x H 157 cm

H7XE HYBRID CYCLE
• Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video- och ljuduppspelning, laddning
och på skärmen val av spellistor
• Kompatibel med Nike+iPod
• Integrerad fläkt
• Innovativ sits som garanterar en bekväm och komfortabel träning
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Fällbara armstöd för maximal komfort
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131143
Dimensioner: L 147 x B 65 x H 157 cm

H5X HYBRID CYCLE
• Intuitiv LED-konsol
• Integrerad fläkt
• Innovativ sits som garanterar en bekväm och komfortabel träning
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Fällbara armstöd för maximal komfort
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131123
Dimensioner: L 147 x B 65 x H 157 cm

098 —— KONDITION

H3X HYBRID CYCLE
• Lätt navigerad LED-konsol
• Innovativ sits som garanterar en bekväm och komfortabel träning
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Fällbara armstöd för maximal komfort
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131253
Dimensioner: L 147 x B 65 x H 157 cm

R7XI RECUMBENT CYCLE
• Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Anpassat app gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket
ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning,
laddning och på skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• Ergo form sits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131273
Dimensioner: L 150 x B 65 x H 140 cm

R7XE RECUMBENT CYCLE
• Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning
och på skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• Ergo form sits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131103
Dimensioner: L 150 x B 65 x H 140 cm

KONDITION —— 099

R5X RECUMBENT CYCLE
• Intuitiv LED-konsol
• Integrerad fläkt
• Ergo form sits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131083
Dimensioner: L 150 x B 65 x H 140 cm

R3X RECUMBENT CYCLE
• Lättnavigerad LED-konsol
• Ergo form sits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131243
Dimensioner: L 150 x B 65 x H 140 cm

R1X RECUMBENT CYCLE
• Lättnavigerad LED-konsol
• Ergo form sits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
• Step-Thru design som ger enkel åtkomst
• Quick-zip pedalremmar för enkel justering
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131063
Dimensioner: L 150 x B 65 x H 140 cm

0100 —— KONDITION

U7XI UPRIGHT CYCLE
• Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Anpassat app gränssnitt som utformats speciellt för fitness, vilket
ger användaren enkel tillgång till sociala medier och webbinnehåll
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning och
på skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• Ergo form sadel för ökad komfort och stöd
• Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd
för komfort och förbättrad ergonomi
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131053
Dimensioner: L 131 x B 65 x H 154 cm

U7XE UPRIGHT CYCLE
• Integrerad 15” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
• Vista Clear tv-teknik – den mest levande bildkvalitet i branschen
• Kompatibel med iPod för video-och ljuduppspelning, laddning och på
skärmen val av spellistor
• Integrerad fläkt
• Ergo form sadel för ökad komfort och stöd
• Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd
för komfort och förbättrad ergonomi
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131283
Dimensioner: L 131 x B 65 x H 154 cm

U5X UPRIGHT CYCLE
• Intuitiv LED-konsol
• Integrerad fläkt
• Ergo form sadel för ökad komfort och stöd
• Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd
för komfort och förbättrad ergonomi
• Låg–watts startmotstånd är idealisk för ny- eller rehabanvändare
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131033
Dimensioner: L 131 x B 65 x H 154 cm

KONDITION —— 0101

U3X UPRIGHT CYCLE
• Lättnavigerad LED-konsol
• Ergo form sadel för ökad komfort och stöd
• Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd
för komfort och förbättrad ergonomi
• Låg-watts startmotstånd är idealisk för ny- eller rehabanvändare
• Självförsörjande system
Art. nr.
Dimensioner: L 131 x B 65 x H 154 cm

U1X UPRIGHT CYCLE
• Lättnavigerad LED-konsol
• Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd
för komfort och förbättrad ergonomi
• Quick-zip pedalremmar för enkel justering
• Självförsörjande system
Art. nr. 3131013
Dimensioner: L 131 x B 65 x H 154 cm

CYCLES EGENSKAPER

45° ergonomisk sittvinkel för en ökad
komfort och träningseffektivitet.
(Hybrid)

Bekvämt profilerade, raceinspirerade
handtag. (Upright)

Ergo Form Sits med ventilerat ryggstöd för
att öka komforten. (Recumbent visad)

Steg-through Entry, gör det enkelt för
användare att komma på och komma
igång. (Hybrid visad)

Integrerat transporthandtag och
top-down justeringsfötter förenklar
stabilitetsinställning och underhåll.
(Recumbent visad)

Smidig och enkel enhandsjustering av
sadel som möjliggör en finjustering så att
den passar användare av alla storlekar.

0102 —— KONDITION

ROWER
• Aluminium svänghjul med 10 exakta magnetiska motståndsinställningar.
En utmaning för både förstagångsanvändare och erfarna roddare.
• Justerbar, bakgrundsbelyst konsol gör det enkelt att få tillgång till
träningsprogram och se komplett träningsdata
• Tydligt definierade snabbtangenter ger omedelbar tillgång till sprint,
distans och högintensiva intervalltränings program
• Självförsörjande design gör det enkelt att placera enheten
varsomhelst i din anläggning
• Ergo Form säte ger en mer bekväm träning upplevelse
• Sitslås som ger ökad stabilitet när du stiger på eller av rodden
• Förstärkt, komforthöjande och bredare handtag för större variation
• Kan förvaras stående, för platsbesparing. Transporthjul förenklar
rörligheten inom anläggningen
• Aluminiumskena förstärkt med remsor
av rostfritt stål för en bättre hållbarhet
• En draglina och magnetisk motståndssystem tillhandahåller
en problemfri, tyst roddupplevelse
Art. nr. 3161023
Dimensioner: L 223 x B 80 x H 58 cm

KRANKCYCLE
• Oberoende vevarmar ger större variation av rörelser
• Ergonomiskt utformat säte tillåter enkel övergång mellan sittande
och stående träningspositioner
• Vevarmarna är justerbara i höjd vilket uppmuntrar till ett större
omfång av muskelaktivering
• Både framåt- och bakåt rörelse på vevarmarna
• Korta vevarmar och kort vevaxel uppmuntrar till hastighetsoch styrketräning
• Avtagbart säte gör den lättåtkomlig för rullstolsburna
• Enkel att integrera i funktionell cirkelträning eller som
cardiomaskin för överkroppen
Art. nr. 2800
Dimensioner: L 144 x B 68 x H 105 cm

RENEGADE AIR BIKE
Renegade Air Bike är konstruerad och byggd för intensiv och tuff
intervallträning. Du kan utöva din nedre och övre kropp samtidigt,
eller träna ben eller armar oberoende, helt enkelt genom att vila
fötterna på pinnar i mitten av fläkthjulet.
• Industriell kvalitet, förseglade lager för långvarig hållbarhet
• 56 cm stort fläkthjul i stål ger en enkel rotation
• Poly-V drivrem för mjuk och felfri lastöverföring och enkelt underhåll.
• Stor tydlig LCD display med trådlös mottagning med bla intervall
och wattfunktioner.
• Kraftig ramkonstruktion ger extra stabilitet under träningen
Art. nr. 34000103
Dimensioner: L 130 x B 77 x H 139 cm

KONDITION —— 0103

0104 —— GRUPPTRÄNING

GRUPPTRÄNING —— 0105

GRUPPTRÄNING
A BETTER WAY TO GET FIT: TOGETHER

Gruppträning är unikt, eftersom ingenting annat ger den typ av motivation, kamratskap
och viljan att framhärda genom tuffa sessioner. Vi hjälper dig att särskilja din anläggnings
erbjudande genom att utrusta din studio, optimera underutnyttjat utrymme och erbjuda
lösningar som tilltalar ett stort antal individer. Vi kommer att tillföra det bästa av vår egen
utrustning från branschledande experter, allt för att hjälpa dig att locka nya medlemmar och
behålla dem på ett sätt som bara gruppträning kan.
Oavsett om det är för kondition, styrka eller flexibilitet så har vi gruppträningslösningarna,
eller använd produkterna som individuella enheter och ge dina medlemmar den pulshöjande
variation dom har behov av.
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MATRIX GROUP
TRAINING SOLUTION
Matrix Group Training Solution är idealiskt för träningsanläggningar som vill
differentiera sina gruppträningserbjudanden på ett sätt som lockar, engagerar
och behåller medlemmar. MX4 är kondition, styrka, uthållighet – en komplett
träningsupplevelse. Det nyckelfärdiga träningskonceptet kan givetvis anpassas
för att passa medlemmar i alla åldrar och nivåer, stora eller små grupper.
Matrix Group Training Solution Trainers kommer att ge dig och dina tränare allt
ni behöver för att hjälpa medlemmar att upprätta övergripande kroppsstyrka,
förbättra sina befintliga förmågor och slutligen höja sin kondition på ett sätt de
aldrig trodde var möjligt – skapa en gruppträning som dina medlemmar kommer
att investera sig i.

Hjärtat och själen i Matrix Group Training Solution är Connexus, S-Drive, Rower.
Dessa unika träningsredskap kan användas i praktiskt taget obegränsade
kombinationer för att hålla gruppträningen levande och engagerande så
att medlemmar med säkerhet kommer tillbaka för mer.

CONNEXUS

AIR BIKE

ROWER

KRANKCYCLE

S-DRIVE
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IN-TRINITY
ELEVATING EXPECTATIONS
Jonny G In-Trinity Board passar inte in i en vanlig produktkategori. Det finns inte någon motor.
Det finns inga rörliga delar. Det finns inga vikter att justera, lyfta eller flytta. I stället finns i
In-Trinity en upphöjd, lutande plattform.
In-Trinity träningssystem har inspirerats och utvecklats ifrån yoga, pilates och olika kampsporter.
Tack vare den flexibilitet som både brädan och programmet erbjuder kan det enkelt införlivas
i vilken gruppträningsform som helst, eller användas som ett fristående redskap inom
anläggningen. In-Trinity är lika mångsidig som du vill att det ska vara.
Oavsett hur du införlivar In-Trinity, så ger detta innovativa träningssystem en ny metod som slår
an på kroppens medfödda biomekanik och utnyttjar kraften i gravitationen för att främja ökad
styrka, rörlighet, balans och flexibilitet.
In-Trinity verkar vara en sluttande, timglasformad plattform med pinnar och band som tillbehör,
men dess enkelhet motsäger dess genialitet. Den upphöjda plattformen gör det möjligt att utnyttja
ett negativt utrymme för rörelser, vilket utökar räckvidden av befintliga övningar och introducerar
helt nya möjligheter. Lägg till lutning och nedgång till traditionella kroppsviktövningar som också
dramatiskt förändrar utmaningen av specifika rörelser. Det låter komplicerat, men det är faktiskt
ganska enkelt. Det är In-Trinity.
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IN-TRINITY BOARD
• Lutande träningsplattform ger tillgång till nya rörelser
och utvecklingen av befintliga rörelser
• Timglasformen gör det möjligt för användare att bekvämt
grensla plattformen för enklare övergångar mellan rörelser
• In-Trinity Sticks ger ett lättare motstånd och hjälper till med balans
och förbättrad koordination
• In-Trinity Straps ger motstånd och stabilisering, så att användarna
tryggt kan försöka med mer utmanande rörelser
• Ergo-Grip lister som ger stabilitet och hjälper till att
utforska nya rörelser
• Löstagbar komfort matta för enkel rengöring
Art. nr. 2506523
Dimensioner: L 194 xB 76 x H 56 cm

IN-TRINITY STORAGE RACK
• Hjul för enkel förflyttning
• Plats för fem brädor
• Lagringsutrymme för fem par Sticks och Straps
Art. nr. 2506533
Dimensioner: L 87 xB 71 x H 130 cm
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POLAR CLUB
WHERE EVERY HEART BEAT COUNTS
Polar Club är en lösning som ger dig möjligheten att skapa inspirerande pulsträningsklasser
på gymmet. Polar Club baseras på pulsträning och erbjuder individuell och effektiv träning i
grupp. Det innehåller även roliga belöningar, vilket motiverar deltagarna att ta i lite extra när
det behövs samtidigt som de får inspirationen att komma tillbaka till nästa pass. Det bästa av
allt är att du endast behöver H7-pulssensorer, en iPad Air och en stor skärm.
Polar Club erbjuder enkel klass- och instruktörshantering, engagerande gruppträningsklasser och faktabaserade resultat. Sammantaget ger detta medlemmarna en förstklassig
träningsupplevelse och gör gymmet till en rolig och inspirerande plats för både nya och
befintliga kunder.

Gruppträning på enklare sätt
Polar Club-appen gör det enkelt att genomföra dina klasser. Tack vare pulsåtergivningen
i realtid kan instruktören lätt se vilka som hänger med i tempot och vägleda gruppen till
rätt nivå. I slutet av träningspasset ser gruppen en summering av träningsresultatet.
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PUMP WEIGHTS
Pumpvikter som är utformade med bekväma handgrepp, vilket gör
dem lätta att hantera och ger möjlighet att bekvämt arbeta genom
ett komplett utbud av övningar - med eller utan stång. Pumpvikterna
är belagda med ett extremt stryktåligt material och har en rostfri
innerring.
Art. nr. 2405012

1.25 kg

2405050

5 kg

2405025

2.5 kg

2405100

10 kg

GRIP TIGHT COLLARS
Pumplås med clipfunktion, för ett enkelt handhavande.
Art. nr. 2402021

PUMP BAR
Solid Pumpstång med TPU strukturöverdrag, för ett säkrare och mer
hygieniskt grepp. Helkapslade ändar.
Art. nr. 2402031 Längd 140 cm Grepp 25 mm Vikt 2.9 kg

PUMP RACK 10
Pumpställ för 10 set
Art. nr. 16600132
Dimensioner: H 147 x B 97 x D 64 cm

PUMP RACK 20
Pumpställ för 20 set
Art. nr. 16600092
Dimensioner: H 138 x B 180 x D 80 cm
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STEP UP BOARD
Stabil Step Up bräda med god hållbarhet och lång livslängd, halkfri
stötdämpande step yta, gummifötter för ultimat grepp och stabilitet.
Justerbar i tre olika höjder.
Art. nr. 2600171
Dimensioner: L 97 x B 36 x H 16-21-26 cm

BALANCE STEP
Träningsredskap för olika balans-, konditions-och styrkeövningar.
Stabil och kraftig basplatta, tålig och halkfri kupol.
Art. nr. 2600141

STEPPER RACK
Smidig och smart förvaring av step-up brädor. Rymmer 10 st brädor
Art. nr. 16600201
Dimensioner: D 44 x B 105 x H 172 cm

BALANCE STEP RACK
Förvaringsställ med plats för 18 stycken Balance Step.Hjul för enkel
förflyttning.
Art. nr. 16600231
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FITNESS MAT
Perfekt matta för all golvbaserad träning. Den slutna cellstrukturen
ger ett stort stöd och samtidigt en bra dämpning. Mattan har öljetter
vilket förenklar förvaring och hygien.
Art. nr. 2200021
Dimensioner: L 180 x B 60 x T 1.2 cm

YOGA MAT
Bekvämt och halksäkert material som är lätt att rengöra. Yogamattan
har öljetter för enkel förvaring.
Art. nr. 2500002
Dimensioner: L 183 x B 61 x T 0.5 cm

AEROBIC MAT
En av de mest populära mattorna. Denna lättviktsmatta ligger platt,
har en halkfri yta och är perfekt för all slags träning. Mattan har
öljetter.
Art. nr. 2200011
Dimensioner: L 100 x B 50 x T 1 cm

MAT RACK
Mat Rack är en enkel och smart lösning för lagring av olika mattor.
Ser till att mattorna är tillgängliga för alla, samt hjälper till att hålla
rent, säkert och organiserat. Rymmer 20 mattor.
Art. nr. 16600221

MAT HANGER
Matthängare som fästs på vägg, rymmer 10 mattor.
Art. nr. 16600261 Black
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YOGA BLOCK
Lättvikts Yoga block som hjälper att hitta korrekta yogaställningar.
Gör det utmanande att utföra några av de svårare positioner och
rörelser i Yoga sessioner.
Art. nr. 2600271

YOGA STRAP
Perfekt redskap som möjliggör att utöva även de svåraste
positionerna i Yoga
Art. nr. 2600281

EXETUBE
Exetube tillverkad i slitstark naturlatex och med bekväma,
tåliga handtag.
Art. nr. 210371

Lätt / grå

L 120 cm

210381

Medium / röd

L 120 cm

210391

Hård / svart

L 120 cm

TUBING RACK
En bra förvaring för att samla och hänga upp exetubes.
Art. nr. 16600172
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SPARRING GLOVE
Perfekt för träning antingen på boxsäck eller mittsar, Casall Sparring
Glove är funktionella, hållbara och bekväma. Tillverkade av smidigt,
äkta läder och formsprutat skum som ger ett utmärkt skydd för handen, levererar handskarna en knock-out prestanda varje gång!
Art. nr. 23061

S/M

Art. nr. 23062

L/XL

BAG GLOVE
Slaghandske i läder och PU material, speciellt utformad för säck- och
mitts träning.
Öppen tumme.
Art. nr. 23071

S/M

Art. nr. 23072

L/XL

FOCUS MITTS
Lätta och bekväma böjda mittsar i traditionell stil med stor träffyta,
Casall Focus Mitts är utmärkta för att förbättra hastighet, balans och
precision.
Tillverkade med ett flerskiktsskum för en stor stötdämpande effekt,
extra stoppning mot handleden, och riktigt läder för att tåla tuff
användning.
Art. nr. 2303131

ATTACHED MITTS
Lätt, slitstark och välstoppad mitts tillverkad i läder.
Levereras styckvis.
Art. nr. 2303121

STRIKE SHIELD
Curve-design för slag och sparkar, tillverkad i läder och PU material.
Stoppning för optimal slag absorption och kraftiga handtag för säkert
grepp. Levereras styckvis.
Art. nr. 2303151
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GLOVE AND MITTS RACK
Praktiskt golvställ för handskar och mittsar som luftar handskarna
mellan passen samt håller ordning. Rymmer 20 par handskar eller
mittsar.
Art. nr. 23050262
Dimensioner: H 190 x B 110 x D 50 cm

PUNSCH BAG
Med en materialteknologi som kombinerar ett revtåligt bas lager med
ett slitstarkt toppskikt i äkta läder är Casall boxsäck byggd för att
hålla. På undersidan av säcken finns en D-ring, så att säcken kan vara
fast eller nedtyngd för att förhindra överdriven svängning.
Art. nr. 2303141

SPRING
Extrem tålig stålfjäder som minskar spänningar boxsäckskedjan.
Art. nr. 2301051

BAG WALL BRACKET
Väggstativ för boxsäck.
Art. nr. 2308163
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MEDICINBALL
Sömlös konstruktion för exceptionell hållbarhet. Strukturerad, fast för
ett optimalt grepp. Perfekta för nästan alla träningspass men kan ej
användas som slamball.
Art. nr. 2117020

2 kg

2117050

5 kg

2117030

3 kg

2117060

6 kg

2117040

4 kg

2117070

7 kg

MEDICINBALL DUAL HANDLE
Casall dual handle medicinbollar har två gjutna handtag, så att man
kan hålla bollen på olika sätt, vilket ger en stor variation i träningen
och perfekt för rotationsövningar. Tillverkad av hög kvalitet, texturerad yta och lättlästa viktmarkeringar. Kan ej användas som slamball.
Art. nr. 2118050

5 kg

2118080

8 kg

2118060

6 kg

2118090

9 kg

2118070

7 kg

2118100

10 kg

MEDICINBALL RACK
Ställ för fem bollar
Art. nr. 16600152
Dimensioner H 132 x B 29 x D 40 cm

AEROBIC DUMBBELL
Aerobichantlar belagda med slitstarkt TPU material med ergonomiskt
handtag, som ger ett behagligt och hygieniskt grepp. Den unika
formen med fördjupningar ger en stabil grund vid armhävningar.
Art. nr. 2100010

1 kg

2100060

6 kg

2100020

2 kg

2100070

7 kg

2100030

3 kg

2100080

8 kg

2100040

4 kg

2100090

9 kg

2100050

5 kg

2100100

10 kg

DUMBBELL BOX
Kraftig förvaringsbox för aerobichantlar. Kommer med avdelare för
upp till fyra fack..
Art. nr. 16600243 Förvaringslåda utan hjul
16600253 Hjul, tillval
Diameter

B 65 x D 50 x H 50 cm
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GYMBALL 2 KG
Boll av högsta kvalitet. Innehåller 2 kg sand för stabilitet vid golvövningar, samt att användas som motstånd vid lyft övningar.
Art. nr. 2505065

Silver

Diameter 65 cm

Art. nr. 2505075

Svart

Diameter 75 cm

GYMBALL
Gymball utan sand. Stabilitet vid golvövningar, samt att användas som
motstånd vid lyft övningar.
Art. nr. 2505066
2505076

Svart

Diameter 65 cm

Svart

Diameter 75 cm

GYMBALL RACK SINGEL
Väggställ för en gymboll.
Art. nr. 16600211

GYMBALL RACK
Väggställ för två gymbollar.
Art. nr. 16600072

GYMBALL RACK 5
Golvstativ som rymmer 5 bollar.
Art. nr. 16600142

Diameter 137 x 130 cm
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FUNKTIONELL
TRÄNING
För den som vill förbättra styrka, uthållighet och explosivitet!
Eftersom ingen arbetar hårdare än dina medlemmar, se till att vi är där för att
hjälpa dom att få ut mesta möjliga av varje ögonblick och varje svettdroppe
som offras. Våra högpresterande funktionella träningsprodukter hjälper att
vid varje lyft, kast och hopp ta träningen till nästa nivå och nå bättre resultat.
Oavsett om det är erfarna atleter, personliga tränare eller den vanliga
motionären som laddar upp inför Vasaloppet eller helt enkelt bara vill komma
i ännu bättre form så vill alla känna sig inspirerade, utmanade och framför
allt, ha roligt.
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CASALL HIT CAGE
Casall HIT CAGE är ryggraden för varje Cross Trainings gym, Garage gym och definitivt en
bra lösning för traditionella gym också. HIT CAGE är helt anpassningsbar och kan
byggas till en unik struktur genom att bygga på med våra tillbehör som inkluderar Monkey
Bar, Corner Gym, Side Wings och en mängd andra alternativ som finns på vår hemsida.
HIT CAGE är ett modulärt system som tillfredsställer alla träningsbehov och är baserad på
år av utveckling och studier av en dynamisk marknad som allt mer går mot funktionalitet.
För att uppnå de perfekta resultaten kombinerar vi konstruktion, material och hantverk i
ett unikt paket! HIT CAGE är helt utvecklat och tillverkat i Sverige av de bästa i branschen.
Casall HIT Cage tål tuffa påfrestningar och slitage som en rigg utsätts för.

TILLVERKNING I SVERIGE

FUNKTIONELL TRÄNING—— 0123
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SOFT PLYOBOX 3-1
Om du någonsin skadat skenbenet eller fotleden på det 34:e hoppet,
kommer du att uppskatta denna hoppbox. Den är fast och stark nog
att erbjuda en mycket stabil landningsyta hopp efter hopp, och bara
tillräckligt mjuk så att du inte ens kommer att få ett skrapsår vid ett
missat hopp.
Art. nr. 2600261
Dimensioner 51 x 61 x 76 cm

SOFT PLYOBOX SET
Vår otroligt mångsidiga Soft Plyo Box är perfekt för att utveckla
explosiv kraft. Tillverkad av skum och täckt med en tålig, lättavtorkad vinyl, erbjuder de en stötdämpande och stabil landningsyta som
minskar belastningen på leder, ingen risk för skador på skenben om
du missar ett hopp! Lådorna kan användas individuellt eller säkert
förbundna med varandra för olika variationer i höjd, upp till maximalt 135 cm. De är också tillräckligt lätta för att enkelt flytta runt på
träningsanläggningen.
• Stort landningsområde på 90 x 75 cm
• Omfattas av torkavinyl
• Kardborreband för att fästa tillsammans för extra höjd.
• Levereras i set med 3 kuber, 30 - 45 - 60 cm.
Art. nr. 2600251

TRAINING TIRE
Vänd den, bär den, hoppa på den! Utmanar styrka och smidighet
genom att införliva dussintals rörelser som tidigare varit reserverade
för utomhusanläggningar i ditt gym! Fukttåligt hölje som är enkelt att
rengöra. Får sin vikt från en speciell typ av skum som är tät men mjuk.
Inget buller och ingen skada på ditt golv. Training Tire har 12 handtag
fästa med förstärkta sömmar
Art. nr.
Dimensioner: B 100 x H 45 cm Vikt: 60 kg

CORE BALL
Boll tillverkad i läder, ger ett bra grepp under övningar vilket leder till
säkrare kast och fångst, även med svettiga händer. Förstärkta sömmar
för högre hållbarhet. Kan ej användes som slamball.
Bollarna är 35 cm i diameter oavsett vikt.
Art. nr. 2113030

3 kg

2113040

4 kg

2113050

5 kg

2113060

6 kg

2113090

9 kg
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CORE BAG
Kraftigt läder överdrag och flera handtag gör det till en slittålig och
mångsidig sandsäck. Särskild inredningen som förhindrar vikten från
att flytta runt i säcken och hjälper till att bibehålla sin form bättre än
andra. Förstärkta sömmar.
Art. nr. 2115050

5 kg

2115100

10 kg

2115150

15 kg

2115200

20 kg

BALL / BAG RACK
Praktiskt förvaringsställ som rymmer både Core bags och Core ball.
Art. nr. 16600323
Dimensioner: H 140 x B 64 x D 50 cm

SLAM BALL
Detta träningsredskap är den perfekta följeslagaren till traditionella
medicinbollar och väggbollar då de är avsedda för att bli ”slammed”!
Mot väggar, i golvet, använd fantasin. Till skillnad från medicinbollar
och väggbollar finns det ingen rekyl. Våra Slamballs har en strukturerad yta och ett fyllnadsmaterial som ständigt är i rörelse och som
tillför en ny dimension till träningen. Ett perfekt träningsredskap för
att utveckla explosiv styrka och samtidigt utföra idrottsrelaterade
rörelser.
Art. nr. 2119050

5 kg

2119100

10 kg

2119150

15 kg

2119200

20 kg

MEDICINBALL DUAL HANDLE
Casall dual handle medicinbollar har två gjutna handtag, så att man
kan hålla bollen på olika sätt, vilket ger en stor variation i träningen
och perfekt för rotationsövningar. Tillverkad av hög kvalitet, texturerad yta och lättlästa viktmarkeringar. Kan ej användas som slamball.
Art. nr. 2118050

5 kg

2118080

8 kg

2118060

6 kg

2118090

9 kg

2118070

7 kg

2118100

10 kg
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KETTLEBELL
Tillverkade av järn med högsta tillgängliga kvalitet. Casall kettlebells
görs med hjälp av en speciell gjutningsprocess. Varje Kettlebell har
en smidig yta, fri från håligheter eller andra yttre defekter. Gjutningen är en singelprocess för att skapa en starkare, mer hållbar kettlebell - klot och handtaget är i ett stycke, ingen svetsning. Formen och
dimensionerna är av internationell tävlingstandard, med en diameter
och hålrum mödosamt beräknat för att leverera den mest användbara kettlebell möjligt. Botten av varje Casall kettlebell har bearbetats
platt så den sitter perfekt på golvet och inte vinglar – vilket ger en
riktigt stabil bas att träna ifrån. Lackade med en mattsvart pulverlack som står emot slag, törnar och borstat handtag. Passar för både
enhands-och tvåhandsfattning.
Art. nr. 2102061

6 kg

2102201

20 kg

2102081

8 kg

2102241

24 kg

2102121

12 kg

2102281

28 kg

2102161

16 kg

2102321

32 kg

KETTLEBELL RACK
Kettlebellställ i gedigen design. Rymmer 10st Kettlebells.
Art.nr. 16600193
Dimensioner: D 57 x B 78 x H 84 cm

BATTLE ROPE
Enkel att installera och ännu enklare att använda - man kan lätt luras
att tro ett träningspass med ett battle rope kommer att bli en enkel
resa, men bli inte lurad, med bara några minuter kommer det att ge en
riktigt intensiv träning av överkroppen och få igång pulsen - tar samtidigt hand om konditionsträningen! Casall Battle Rope är tillverkad
av en superstark, men dynamisk och flexibel blandning av polydacron,
täckt med ett yttre nylon hölje som ger ett extra skydd och är mycket
slitstarkt, perfekt för utomhus träning såsom bootcamps. Fästögla
medföljer.
Art. nr. 1540031
Dimensioner: L 15 m x T 32 mm

Vikt: 15 kg

WEIGHT VEST
Casall viktväst är ingen vanlig viktväst - konstruerad och tillverkad för
att vara bekväm att bära, tillåta ett komplett utbud av rörelse och är
byggd för att hålla. Passar alla, från fitness entusiasten till professionella idrottsutövare.
Tillverkad av dubbla lager av slittåligt syntetmaterial och dubbla sömmar med en överlägsen komfort och prestanda.
Viktvästen är noggrant utformad för att distribuera 10 kg vikt, bekvämt och säkert runt kroppen, utan att offra rörlighet och flexibilitet.
Art. nr. 2600231
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FUNCTIONAL VEST
Vadderad träningsväst med fästöglor för drag framåt, bakåt och i
sidled. Koppla ihop med Functional Trainer eller andra motståndsredskap.
Art. nr. 2600151

PROWLER
Släde med vertikala high-push handtag och horisontella low-push
handtag, för en mångsidig benträning. Två vertikala viktpinnar för
att ändra tyngdpunkten, även möjligt att placera viktplattor på de
horisontella handtagen.
Art. nr.

1530341

PULLING SLED
Slittåligt design framtaget för bästa komfort och hållbarhet.
Benträning tillsammans med cardio har aldrig varit roligare.
Inklusive vadderad och bekväm sele som fördelar trycket.
Art. nr.

1530331

BUMPER PLATE ELITE
När endast det bästa är gott nog - Casall Elite Bumper Plates. Dessa
premiumviktskivor är tillverkade av högsta standard med en extrem
styrka, hållbarhet och så nära IWF´s standard som möjligt. Viktskivorna har ett stort centernav av massivt stål som är ordentligt ansluten
till gummit och gör skivorna smalare än vanliga Bumpers-skivor, vilket
gör det möjligt att ladda mycket mer vikt på stången och ger en mer
kontrollerad studs när skivstången släpps i golvet.
Varje platta är kalibrerad till inom en tolerans på +/- 0,5% av den
angivna vikten och dropptestade 30.000 gånger.
Art. nr. 11210126

1.25 kg

11211156

15 kg

11210256

2.5 kg

11212006

20 kg

11210506

5 kg

11212506

25 kg

11211006

10 kg
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BUMPER PLATE RUBBER
En riktig allround viktskiva - gummiviktskiva som erbjuder en perfekt
balans mellan tillförlitlighet och prisvärdhet. Casall Rubber Bumpers
är designade med IWF standarddiameter 450 mm och tillverkas med
en unik blandning av nytt och återvunnet gummi. Dom är perfekt för
alla miljöer - alla kommersiella gym, styrkeanläggningar och CrossFit
boxar. Den unika materialblandningen innebär att plattorna har en
verklig solid känsla, vilket resulterar i en lägre studs när en lastad
skivstång släpps i golvet. Det 50.4mm centrumhålet är förstärkt med
en rostfri stålhylsa för ökad livslängd och för att göra det lättare att
glida viktskivorna av och på skivstången.
Varje viktskiva är kalibrerad till inom en tolerans på +/- 2% och dropptestade 10.000 gånger..
Art. nr. 11230506
11231006

5 kg

11231506

15 kg

10 kg

11232006

20 kg

CROSS TRAINING BAR
Tillverkad av ett speciellt lågkols legerat stål och en svart oxid ytbehandling med en dragfasthet på 216.000 psi, vilket innebär att den är
superstark men ändå elastiskt nog för att returnera efter varje lyft.
Stången har ingen center lettring.
Art. nr. 11100071
Vikt 20 kg Längd: 220 cm Grepp: 28 mm Maxbelastning: 700 kg

HEX BAR
Utmärkt för deadlifts – den hexagon formade skivstången innebär att
du står i den och greppar handtagen i sidled, vilket ger en mer naturlig handställning. Det är bra för undervisning av marklyft tekniker, då
vikten är placerad i linje med kroppen och uppmuntra till att hålla sig
upprätt och placera mer av belastningen på benen än ryggen, även
idealisk för axel övningar..
Art. nr. 11100111
Vikt: 23 kg Mått: L 142 x D 53 x CC 70 cm Maxbelastning: 150 kg

QUICK COLLAR
Smidigt och enkelt snabblås, med klick funktion.
Art. nr. 11309031
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BARBELL PAD
Dyna som gör att skivstången ligger bekvämt mot övre nacke och
axlar. Slitstarkt nylonöverdrag som även är enkel att rengöra.
Art. nr. 1805

LIFTING BELT
Neoprenbälte i en ergonomisk design, med extra bred och tjock
stoppning. Stålrullspänne säkerställer en bra passform.
Finns i storlekarna M, L och XL.
Art. nr. 1562403

M

1562503

L

1562603

XL

DIP BELT
Neoprenbälte med solid stålkedja och cliplås. Används för att lägga till
extravikt vid dips och liknande övningar.
Art. nr. 15600803

DIP BAR STATION
Kompakt och fristående dipstativ, med en greppvid mellan
42 och 78 cm. Handtagen har 40 mm diameter.
Art. nr. 1521563
Dimensioner: H 145 x B 80 x D 81 cm
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CHIN UP
Hävräcke med lettrat grepp för vägg-eller takmontage. Finns med rakt
och vinklat grepp. CC mellan fästpunkterna, 41 cm, djup 45 cm,
total bredd 145 cm.
Art. nr. 180113
180123

Vinklat
Rakt

WALLBAR
Traditionell ribbstol, utmärkt för en mängd olika övningar.
Art. nr. 1522103
1522106

Black
Nature

Dimensioner: H 219 x B 77 cm

DIP TOOL WALLBAR
Dip handtag som enkelt hängs fast på ribbstol. Justerbar greppbredd.
Art. nr. 1523203

TOTAL CORE
Ett effektivt träningsredskap som passar för alla olympiska- och
teknikstänger för en mängd olika rotationsövningar för att bygga
corestyrka. Integrerad fästögla för Battle Rope.
Stång och vikt ingår ej.
Art. nr. 44300061
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HANDLE HOLDER
Smart fäste som gör det möjligt att använda olika handtag.
Art. nr. 11310103

SQUAT HANDLE
Grepp som gör det möjligt att utföra squat och axelpress.
Art. nr. 11310203

FUNCTION HANDLE
Förlängningshandtag som ger ett behagligare grepp och fler
övningsalternativ. Barbell Pad som syns på bild ingår ej.
Art. nr. 11310303

T-BAR ROW HANDLE
T-Bar roddhandtag, passar på alla olympiska stänger.
Art. nr. 1131503
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LOADING STAND
Smidigt stativ som underlättar startpositionen.
Förvaring för viktskivor och handtag.
Art. nr. 11310403

ROTATION TRAINER
Rotation Trainer ger träning för kroppens tre anatomiska plan, till
skillnad mot de flesta andra träningsband där tvärplanet försummas.
De flesta dagliga aktiviteter innebär användning av Triplanarrörelsen
dvs att kroppens Sagital-, Frontal- och Tvärplan aktiveras.
Art. nr. 2106031

BODY TRAINER
Body Trainer är ett effektivt träningsredskap som utnyttjar gravitationen och kroppsvikten för att utföra hundratals övningar. Egen kontroll
över hur mycket man vill utmana sig själv på varje övning - eftersom
man enkelt kan justera kroppsställningen för att lägga till eller minska
motståndet.
Art. nr. 2106071

GYM RINGS
Ringar med ett 30 mm grepp gjorda av järn med en greppvänlig
struktur. Kraftiga och snabbjusterande fästen, superstarka 6 m långa
och 38 mm breda remmar med nummer och avståndsmarkeringar så
att man enkelt kan ställa in ringhöjden – ingen mer gissning!
Ytterdiameter på ringen är 25 cm
Art. nr. 2106021
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AB STRAP
Vadderade straps som enkelt fästs på HIT Cage eller chinsräcke.
Ger en effektiv och säker träning av bukmusklerna. Levereras i par.
Art. nr. 2106061

ELASTIC BANDS
ElasticBand är användbara i nästan varje träningsrutin och ett
utmärkt sätt att lägga till intensitet i träningen utan att använda
extra vikter. Gummibanden är utmärkta för bl.a. stretching, hjälp till
chins/pull-ups och i kombination med skivstång kan de också lägga
till variation i styrketräningsövningar. Allt beroende på hur långt man
gör rörelsen - mer stretch ger mer motstånd. Banden finns i fem olika
motståndsnivåer. Alla band är 200 cm långa och är tillverkade utav
sömlös latex.
Art. nr. 2109011

11 kg

Röd

2109021

17 kg

Svart

2109031

22 kg

Lila

2109041 34 kg

Grön

2109051

Blå

45 kg

AB ROLLER
Det bäst beprövade redskapet för abs, rygg och armar på samma
gång. Utmärkt träning för hela buken, även musklerna i de nedre
regionerna som är svåra att rikta i de flesta övningar.
Art. nr. 2600241

AB MAT
Ett enkelt och effektivt redskap som ger komfort och stöd för
ländryggen vid magövningar.
Art. nr. 2600161
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LOOP BAND
Motståndsband i natur latex. Perfekt för stretching, rehab och lättare
motståndsträning. Finns i två hårdheter.
Art. nr. 2600181
2600183

L 60 x B 5 x T 0.1 cm

Röd / Medium

L 60 x B 5 x T 0.15 cm

Svart / Hard

RUNNING RINGS
Träna smidighet, snabbhet och koordination.
Levereras i 6-pack.
Art. nr. 2600191

HURDLE
I århundranden har idrottare tränat med hinder för att förbättra
snabbhet och smidighet. Stroops häckar är lätta, stapelbara och tillskillnad från rörformiga häckar som lätt går sönder är Stroops häckar
tillverkade av mycket slitstark och böjlig plast som tål år av användning. Den släta ytan ger möjligheten att skriva instruktioner på med
raderbar markör. Finns i två höjder: 15 - 30 cm.
Art. nr. 1530311

15 cm

1530321

30 cm

CONES
När det gäller traditionella koner levererar Stroops ett mer
intelligent alternativ till övriga koner på marknaden.
Tillverkade av högsta kvalitet, tål dessa konor kollaps utan brott.
15 cm höga, levereras i 4-pack.
Art. nr. 1530781
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ROLL OUT LADDER
Vem har inte ägnat mer tid att rätta till en löpstege istället för att
ägna tiden till träningen av fotarbete och koordination. Här är lösnigen! En löpsteg som ligger kvar under hela träningen. Passar utmärkt
för såväl grupp- och individträning, oavsett kunskapsnivå.
Art. nr. 1530301

L 500 x B 40 cm

STEP LADDER
Förbättra smidigheten, fotarbetet och explosiviteten.
12 justerbara steg.
Art. nr. 2600211

L 600 x B 55 cm

PARACHUTE
Öka hastigheten, explosiviteten och accelerationen.
2 avtagbara skärmar.
Art. nr. 2600201

NO LIMIT TIMER
Programmerbar timer, perfekt för all slags cirkelträning med många
standardfunktioner som aktuell tid, stoppur, som visar tiden i hundradedelssekunder, och flera förprogrammerade intervaller. Timern kan
också programmeras till att räkna upp och ned från tider. Timern har
en dynamisk display och komplett programmerbart intervallsystem,
antal rundor, vilotid och träningslängd. Tydlig LCD display där tiden
visas i rött, antal rundor i blått och fjärrkontroll för enkel justering.
Kan monteras på vägg.
Art. nr. 1550021

L 76 x H 15 cm
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REVVLL PRO
En reptränare med justerbart motstånd. 4 meter 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.
Art. nr. 152411

PROCEDOS PLATFORM 9
Procedo P9 är en funktionell träningsyta, baserad på fundamentala
rörelsescheman. Plattformens utformning ger användaren dels en
uppfattning om vilka positioner vi behöver vara starka i, men även
en kreativitet för din träning, kan i stort sett addera vilken övning du
vill och göra den 3D. Idag används P9 både inom elitidrott och inom
rehab. Undersidan av mattan har ett material för maximal friktion och
ovansidan har ett vävmaterial för bästa slitstyrka samt öljetter för
upphägning. En mängd övningar medföljer för inspiration.
Art. nr. 2203043
Dimensioner: 100 x 130 cm

SPEED ROPE
Ett riktigt snabbt rep, en dröm för dubbel- och trippelhopp.
Justerbar längd och snabbspinnande handtag, plastad 2.3 mm vajer.
Art. nr. 2600101

BALL REBOUNDER
Träning med medicinboll för förbättrad explosiv kraft,
smidighet och reaktion.
Art. nr. 1530351
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THE BEAST
Tack vare Stroops Slastix teknologi, den elastiska verkan, tvingas man
jobba hårt för att kunna ta upp kampen med The Beast och får en
träning för hela kroppen.
The Beast räknar varje förflyttning och kräver muskelsammandragningar i hela kroppen, vilket gör att man kan arbeta i kropprörelsens
alla tre plan.
Eftersom The Beast alltid slår tillbaka med sin elastiska funktion är
coremuskulaturen alltid engagerad, oavsett vilken övning man gör.
The Beast används precis som ett traditionellt Battle Rope, med alla
favoritövningar som bl.a. slams och waves eller koppla på en sele
och gör sprintträning, utfall, rotationsrörelser och ett otaligt andra
övningar.
Längd 6 meter och finns i fyra hårdheter.
Art. nr. 1530101

22 kg

1530111

35 kg

1530121

48 kg

1530131

68 kg

SON OF THE BEAST
Son of the Beast är som det låter, en mindre variant av The Beast.
Oavsett vad man behöver, kondition, kraft, styrka eller explosion,
kommer Son of the Beast tillhandhålla det. Till skillnad från traditionella battle ropes, är Son of the Beast konstruerad för att tillämpa
graderat motstånd för att motverka kraften i utförarens rörelser, vilket
gör att musklerna i hela kroppen drar ihop sig. Utöver att fungera som
ett kraftfullt Battle Rope, har Son of the Beast flera fördelar genom
att applicera olika tillbehör och kunna utföra rotationrörelseträning,
sidorörelser och bygga kardiovaskulär uthållighet.
Son of the Beast ger upp till 68 kilos motstånd och är innesluten i ett
skyddande nylonhölje för en säker träning.
Längd 3 meter och finns i tre hårdheter. Levereras styckvis.
Art. nr. 1530151

35 kg

1530161

48 kg

1530171

68 kg
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PYTHON STRIKER
Med Stroops Python Striker kan man enkelt anpassa specifika idrottsrörelser i den hastighet som krävs, med motstånd. Träna explosivitet,
spänst, fotarbete, slag – listan kan göras oändlig av övningar och
ändamål med Stroops Python Striker.
Finns i två storlekar och hårdheter.
Art. nr. 1530711

M/M

9 kg

1530701

M/H

11 kg

1530691

L/M

9 kg

1530681

L/H

11 kg

COBRA PRO
Lägg till lite bett i träningen med Stroops Cobra Pro! Med Cobra Pro
kan man effektivt träna specifika övningar anpassade för olika idrottsändamål; med ett extra motstånd. Eller använda som extra motstånd
vid olika medicinbollsövningar eller mot slagsäcken. Cobra Pro är ett
smart redskap för all slags överkroppsträning.
Finns i två hårdheter.
Art. nr. 1530731

9 kg

1530721

11 kg

TOMAHAWK SACK PRO
Tomahawk Sack Pro har utformats för att ta coreträningen till en helt
ny nivå. Tomahawk Sack Pro förvandlar medicinbollar och slamballs
till ett helt nytt sätt att träna.
Art. nr. 1530661

THIGH BLASTER
Stroops Thigh Blaster engagerar underkroppens muskler, höftböjar
muskulaturen, quadriceps och mage i en rolig men utmanande
träning.
Finns i tre hårdheter.
Innehåller: 2st Slastix 122cm, 2st Thigh thrust strap, 1st Anchor.
Art. nr. P10031

9 kg

P10032

11 kg

P10033

16 kg
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ALL LEGS SPEED BUILDER
Det ultimata verktyget för all slags idrott och idrottare på alla nivåer,
All Legs Speed Builder ger mångsidighet och motstånd till all styrketräning av underkroppen.
Levereras med två Slastix, två ankelremmar och ett ankare. Ankelremmarna har tre olika fästpunkter och ger möjligheten att få den
träning man verkligen vill ha.
Finns i tre hårdheter.
Innehåller: 2st Slastix 122cm, 2st All legs ankle strap, 1st Anchor.
Art. nr. P10017

9 kg

P10018

11 kg

P10019

16 kg

DOUBLE GUN
Stroops Double Gun är ett redskap för utövare på alla nivåer för
över-och underkropps träning. Med Double Gun, är övningsområdet
närmast oändligt eftersom Slastixbanden är fästa i bicepsbanden och
lämnar händerna fria för att bygga extra armstyrka genom att fånga
och kasta t.ex. medicinbollar. Eller bygg styrka, snabbhet och explosivitet med sprintträning. Eftersom Double Gun ger extra motstånd,
kommer coremuskulaturen engareras utan att ens göra en specifik
core övning.
Finns i tre hårdheter. Innehåller: 4st Slastix 122cm, 2st Ankle strap, 2st
Bicep strap, 1st Anchor.
Art. nr. P10025

9 kg

P10026

11 kg

P10027

16 kg

LOOP
När det gäller att bygga lateral styrka är den enda begränsningen för
hur man kan använda Stroops-Loop-fantasin. Ett bekvämt träningsband som ger ett motstånd under all typ av träning och övningar.
Stroops Loop används också med fördel för mer dynamisk stretching,
och möjliggör en stadigare, mer gradvis ökning av stretchingen och
säkrare än traditionella träningsband.
Innermått 35cm och finns i tre hårdheter.
Art. nr. 1530521

7 kg

1530511

9 kg

1530501

11 kg

THE ROPE
Ett kraftigt rep som hjälper att bl.a. bygga greppstyrka, och fästs på
Slastix för att addera motstånd i träningen. Detta ger ett överlägset
redskap för att träna överkroppen och stärka coremuskulaturen.
Med The Rope kan man flytta och rotera, vilket ger ett dynamiskt,
multifunktionellt verktyg som riktar sig mot balans, styrka och
proprioceptionsövningar.
Längd 180 cm.
Art. nr. 1530741
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THE STRIDE
The Stride är framtagen för att förbättra en idrottsmans sidorörelser
och hållning, genom att att arbeta isär med benen och höga knän.
Finns i två hårdheter.
Innhåller: 1st Slastix 35cm, 2st Looper ankle strap.
Art. nr. P10020
P10021

9 kg
11 kg

LEAP FROG
Träning med Stroops Leap Frog ger en full body workout. Träna i par
och kör favoritövningar som t.ex. utfall, planka, armhävningar med
förflyttning, snabba fötter, spänst etc. Leap Frog är ett dynamiskt
träningsredskap som enkelt ändrar standardövningar till något roligt
och nytt.
Finns i tre hårdheter.
Innehåller: 1st Slastix 122cm, 2st Universal swivel belt.
Art. nr. P10022

9 kg

P10023

11 kg

P10024

16 kg

ACCELERATOR
Stroops Accelerator har utformats för att hjälpa idrottare att
accelerera snabbare och kraftfullare för längre sträckor.
Medan Stroops Explosive First Step fokuserar på en idrottares hastighet i de första stegen, fokuserar Stroops Accelerator på att maximera
en idrottares första 6 meter när hon eller han accelererar. Med en
3 meters Slastix fäst i selen och till ett fast föremål, får utövaren
fördelarna av motstånd-och accelerationsträning upp till 6 meter.
Art. nr. 1530201

35 kg

1530211

48 kg

1530221

68 kg

EXPLOSIVE FIRTS STEP
Som namnet antyder, är Explosive First Step det ultimata träningsredskapet för sprinters och andra idrottare för vilka snabb acceleration är avgörande. Explosive First Step är en kort och kraftig Slastix
som ger upp till 68 kilos motstånd. Styrka, snabbhet och explosivitet!
Utför mängder av plyometriska övningar och ta träningen till en helt
ny nivå!
Finns i tre hårdheter.
Innehåller: 1st Slastix 180cm, 1st Power pull belt, 1st Anchor.
Art. nr. P10028

35 kg

P10029

48 kg

P10030

68 kg
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SLASTIX 180
Detta är en riktig tungvikts Slastix.
Längd 180 cm och dras ut till 5.5 meter och finns i tre hårdheter.
Art. nr. 1530461

35 kg

1530471

48 kg

1530481

68 kg

SLASTIX 35
Slastix är en viktig del av många av Stroops produkter. Använd som
ett singelredskap eller mixa och matcha med handtag, selar och manschetter för att skapa ett specifikt och unikt träningsredskap.
Tillskillnad från vanliga expanderband, som kan snäppa tillbaka och
orsaka allvarliga skador, har Slastix ett skyddande tyg överdrag som
eliminerar inte bara risken för skador, det gör bandet nästan oförstörbart genom skydd mot UV-skador, slitage och översträckning.
Längd 35 cm och två hårdheter.
Art. nr. 1530391

9 kg

1530401

11 kg

SLASTIX 122
Slastix är en viktig del av många av Stroops produkter. Använd som
ett singelredskap eller mixa och matcha med handtag, selar och manschetter för att skapa ett specifikt och unikt träningsredskap.
Tillskillnad från vanliga expanderband, som kan snäppa tillbaka och
orsaka allvarliga skador, har Slastix ett skyddande tyg överdrag som
eliminerar inte bara risken för skador, det gör bandet nästan oförstörbart genom skydd mot UV-skador, slitage och översträckning.
Längd 122 cm och fyra olika hårdheter.
Art. nr. 1530021

7 kg

1530031

9 kg

1530041

11 kg

1530411

16 kg

SLASTIX 305
Slastix är en viktig del av många av Stroops produkter. Använd som
ett singelredskap eller mixa och matcha med handtag, selar och manschetterför att skapa ett specifikt och unikt träningsredskap.
Tillskillnad från vanliga expanderband, som kan snäppa tillbaka och
orsaka allvarliga skador, har Slastix ett skyddande tyg överdrag som
eliminerar inte bara risken för skador, det gör bandet nästan oförstarbart genom skydd mot UV-skador, slitage och översträckning.
Längd 305 cm och finns i tre hårdheter.
Art. nr. 1530451

9 kg

1530441

11 kg

1530431

16 kg
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SHORT BAR
Med Short Bar kan man enkelt utföra överkroppsrörelser kombinerat med fotarbete. Fäst Slastix till den ena eller båda öglorna för en
mängd olika övningar som t.ex. bröst, triceps och vissa rotationsövningar.
Längd 50cm
Art. nr. 1530231

FIT STICK PRO
Det ultimata redskapet för att bygga corestyrka, explosiv kraft, flexibilitet och uthållighet. Det finns skönhet i enkelhet, och det finns kraft i
skönhet.
Tillverkad i aluminium och med lagrade öglor för att fästa Slastix i,
som sedan fästs i ett fast förmål eller fötterna skapar Fit Stick Pro ett
motstånd i en mängd olika övningar och rörelser.
Längd ???cm
Art. nr. 1530011

PUNSCH CUFF
En Stroops orginaldesign, Punsch Cuff har en tum ögla som förhindrar
handledsbandet från att glida upp på armen. Vadderade manschetter
med justerbart kardborreband.
Levereras i par.
Art. nr. 1530571

BICEPS STRAP
Stroops Biceps Strap är vadderade och har kardborrejustering med
en fast D-ring. Fästs precis ovanför armbågen och kan roteras runt
armen för optimal vinkel vid utförandet.
Levereras styckvis.
Art. nr. 1530581
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THIGH THRUST STRAP
Ett kraftigt strap som fästs över låret. Vadderat och justerbart spänne.
Fästs precis ovanför knät och har en glidande D-ring. Thigh Thrust
Strap hjälper att skapa en fantastisk träning.
Levereras styckvis..
Art. nr. 1530591

ANKLE STRAP
Fotmanschett med extra vaddering för ökad komfort. Perfekt att
använda för höft-, knä- och fotledsrehabilitering.
Levereras styckvis.
Art. nr. 1530551

ALL LEGS ANKLE STRAP
En viktig komponent för all underkroppsträning, dessa vristremmar
är hållbara och bekväma. Utformade för att bäras med skor och har
tre ringar som fästpunkter. En fast ring under foten, en vridbar ring på
ovansidan av foten och en vridbar ring på baksidan av foten.
Levereras styckvis.
Art. nr. 1530541

FOOT CUFF
Dessa bekväma fotledsmanschetter har kardborrefäste, rem under
foten samt en D-ring på baksidan av ankeln.
Levereras i par.
Art. nr. 1530561
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LOOPER ANKLE STRAP
Dessa manschetter är utformade för att med fördel fästas med korta
Slastix. Liknar Ankle Strap men har en tygögla istället för metallring
som fästpunkt.
Levereras styckvis.
Art. nr. 1530601

UNIVERSAL SWIVEL BELT
Stroops Universal Swivel Belt är ett mångsidigt bälte. Bältet har en
glidring och är justerbart upp till 127 cm i midja. Förankringspunkten
på bältet gör det möjligt att röra sig i alla riktningar utan att behöva
”koppla om”. Detta möjliggör en mängd dynamiska övnngar för
balans-, hastighet- och excentrisk träning.
Art. nr. 1530251

POWER PULL BELT
Ett tjockt, vadderat och justerbart midjebälte som är konstruerat för
att dra de tyngsta lasterna och utföra övningar i 180 graders ledig
rörelser.
Art. nr. 1530381

SHOULDER HARNESS
Kraftig, vadderad och bekväm sele med axelremmar som minskar
trycket.
Art. nr. 1530261

ANCHOR
30 cm långt förankringsband med D-ring.
Art. nr. 1530531
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RECOVERY
Get back on track, starkare, bättre och snabbare än någonsin med vårat
Recovery sortiment.
Ett koncept som har utvecklats speciellt för uppvärmning och återhämtning
så att kroppen kan få största möjliga nytta av träningen. Få ny styrka, få ökad
flexibilitet och bygg muskler genom att minska risken för skador. Ett perfekt
komplement till träningen för alla atleter och rehab.

0148 —— RECOVERY

TUBE ROLL
Släpper spänningar, ökar blodflödet, lindrar stram och ömma muskler.
Med det unika mönstret motverkas spända muskler med en precisions
massage baserad på individuella behov.
Art. nr. 2504091

Ø 14 cm x L 34 cm

FOAM ROLL SMALL
Använd för att mjuka upp vävnader i kroppen, för att öka flexibiliteten,
balansen och styrkan.
Art. nr. 2504071

Ø 15 cm x L 31 cm

FOAM ROLL MEDIUM
Fast densitet och medellängd gör den perfekt för förstagångsanvändare. Täcker ett stort område av muskler och göra det lättare att
hitta balansen.
Art. nr. 2504061

Ø 15 cm x L 61 cm

FOAM ROLL LARGE
Fast densitet och längre längd gör denna rulle perfekt för både massage, balans och grundläggande övningar. Täcker ett stort muskelområde och längden gör den också perfekt för avancerade core och
balansövningar.
Art. nr. 2504101

Ø 15 cm x L 91 cm

MASSAGE ROLLER
En massagerulle som når de djupaste muskelvävnaderna för att ge
den mest lugnande stress och spänningsavlastning. Något böjbar för
bättre prestanda.
Art. nr. 2504121

Ø 6 cm x L 42 cm

RECOVERY—— 0149

PRESSURE POINT BALL
En speciellt utformad boll för att nå de djupaste muskelvävnaderna
för att lindra stress och spänningar som orsakas av tryckpunkter
(även känd som trigger points). Perfekt för uppvärmning och återhämtning efter träningen. Bollen har en gropig yta för bästa känsla
och grepp.
Art. nr. 2504111

Ø 7.2 cm

BALANCE CUSHION
Dubbelsidig balans kudde, kan användas som en balansbräda samt
en massagekudde. Använd den med fria vikter för att uppnå bättre
resultat för core muskler eller använda den som ett ryggstöd för att
lindra stress och spänningar på ryggen.
Art. nr. 2603

Ø 36 x H 8 cm

BALANCE PAD
En mjuk balans tränare som fokuserar på små mjuka rörelser. Låg
intensitets övningar som är perfekta för uppvärmning och återhämtning. Särskilt bra för den som behöver öka sin fot styrka och
flexibilitet.
Art. nr. 2600221

L 50 x B 40 x H 6 cm

BALANCE BOARD
Balansplatta i trä, lämpad för frisk- och rehabträning.
Art. nr. 2600051

Ø 40 x H 7 cm

LOOP BAND
Motståndsband i natur latex. Perfekt för stretching, rehab och lättare
motståndsträning. Finns i två hårdheter.
Art. nr. 2600181
2600183

L 60 x B 5 x T 0.1 cm

Röd / Medium

L 60 x B 5 x T 0.15 cm

Svart / Hard

0150 —— GOLV

GOLV
Här hittar du golvlösningar till alla utrymmen på träningsanläggningen oavsett om det
är till gruppträningssalen, konditionsytan, reception och omklädningsrum, till styrke- och
friviktsområdet eller funktionella zoner. Ett komplett sortiment av fitnessgolv med en
mängd lösningar och ett stort utbud av färger. Är det problem med buller och vibrationer?
Vi löser det också.
Skapa ett område som är varmt (en träningsyta som är varm), välkomnande och samtidigt
praktiskt och funktionellt, skapad för ändamålet. En yta som överträffar dina kunders
förväntningar i komfort, hållbarhet och visuella intryck.
Allt golv tillverkas med högpresterande miljömärkta material som är brandklassade
och med stötdämpande och isolerande egenskaper. För ett komplett utbud av våra
golvlösningar, besök vår hemsida.

Golv för följande områden:
-

Spinning, Kondition- och Styrkemaskin
Funktionellt och PT
Frivikt och Crossfit
Yoga, Pilates, Stretching och barn
Gruppträning
Kampsport
Allmänt

0152 —— SKÅP

SKÅP
Vi levererar ett stort utbud av inredning för träningsanläggningar, gym och spa & wellness,
från Atepaa, en av Europas största tillverkare. Kvalitetsinredning och möbler för reception
och omklädningsrum som kombinerar praktisk funktion, utsökta materialval och med en
design i ren perfektion, allt med ett särskilt fokus på användarens specifika krav.
Atepaa standardskåp har nästan oändliga möjligheter.
- Välj mellan luckor i metall, trädekorer, matt struktur eller
högglans i ett hundratal olika färgnyanser och dekorer.
- 1, 2, 3, 4, 5 fack eller Z-kombination.
- Sockel eller ben, integrerad eller matchande fristående bänk.
- Alla typer av låslösningar
Eftersom Atepaa äger hela tillverkningsprocessen, så är kundanpassade lösningar inga
bekymmer. Allt efter din design och vision, färger och material, unika lösningar för små
eller stora utrymmen som förmedlar och skapar imagen för din anläggning.
- Omklädningsrum
- Reception
- Lounge

SKÅP —— 0153

WEAR
TRUSTED BY PROFESSIONALS
GEAR THAT YOU CAN LIVE IN
DRIVEN BY QUALITY.
IT MATTERS
WWW.CASALL.COM

Casall Professional AB
Malmgatan 18
602 23 Norrköping
Tel 011 32 56 22
info@casallpro.se
www.casallpro.se

