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SERVICES

CERTIFIERAD INSTALLATION & SERVICE
Vi tillhandahåller kompetensen och verktygen du behöver för att komma igång med
din anläggning och utrustning. Våra serviceprogram hjälper dig att maximera drifttid
och optimera din investering.

ENGAGERAT SÄLJ- & SUPPORTTEAM
Vi kommer att ﬁnnas till hjälp genom hela resan för att du ska nå dina unika mål. Allt
från dedikerad försäljning till kunnig teknisk support och allt som hör därtill.

3-D LAYOUT
Vi hjälper till att skräddarsy inredningsförslag till din anläggning genom att skapa en
virtuell bild med hjälp av 2D-och 3D-graﬁk. För dig som startar nytt eller genomgår en
renovering är dessa 3D-ritningar ett mycket effektivt verktyg för att se val av färger och
material. Inte minst i marknadsföringssyfte. Långt innan du slår upp dörrarna till den nya
anläggningen kan du visa upp bilder och ﬁlmer på den färdiga anläggningen för dina kunder
och på så sätt marknadsföra och arbeta med pre-sales långt innan öppning.

FINANSIERING
Vi hjälper till att komma fram till den bästa ﬁnansieringslösningen för just er investering.
Köp, leasing eller hyra? Tillsammans diskuterar vi vilket upplägg som lämpar sig bäst
just för er!

UTBILDNING
Vi skräddarsyr utbildningar efter behov & önskemål. Allt är möjligt så att du som kund
kan få ut maximalt av din anläggning & personal. Bland våra populära utbildningar
ﬁnns bland annat kurser inom HIT Cage, spinning, funktionell träning, styrkelyft, kost,
och crossﬁt. Casall PROs brinnande passion för träning & hälsa reﬂekteras starkt i våra
uppskattade utbildningar.

AFFÄRSUTVECKLING
Vi erbjuder ett brett utbud av engagerande utbildningsmaterial och webinars med allt
från detaljerad produktutbildning till att lösa frågor kring företagande. Här kommer du
och din personal att få reda på hur ni kan utnyttja våra produkter och expertis för att
få antalet medlemmar till att växa och utveckla företaget på det sätt som du önskar.

MARKNADSMATERIAL
Självklart vill du att världen omkring ska känna till de spännande program och
produkter som gör din anläggning unik och vi vill hjälpa dig. Vi kan bistå med anpassat
och “brandat” kampanjmaterial för att hjälpa dig nå och behålla kunder som aldrig
förr.
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OUR STORY
Sedan tidigt 80-tal har Casall Professional producerat och
levererat högkvalitativ kommersiell träningsutrustning och
utbildningsmaterial med målet att sprida träningsglädje.
Alltid baserat på vår brinnande passion för innovation,
kvalitet och design. För företag som är måna om att
medlemmar ska få ut det mesta möjliga av varje svettdroppe
som offras. Vi tror starkt på att funktion och design går hand
i hand.
Näst intill 40 års erfarenhet av träningskunskap, - erfarenhet
och -innovation står bakom vårt varumärke. Vår målmedvetna
vision om att leverera överlägsen kvalitet samtidigt som vi
minskar miljöpåverkan har alltid varit densamma. Varför?
Ambitionen är simpel: att vara lite bättre idag än vad
vi var igår - varje dag. Från produktutveckling till
personlig träning och hållbarhet... vårt mantra är alltid

FOREVER BETTER

Utrustning är inredning. Hela vår produktportföj är utvecklad och designad med
intentionen att färg, design och kvalitet är enhetligt genom hela sortimentet.
Fördelen med det klassiska och harmoniska designspråket är detsamma genom
alla produktkategorier är att man skapar en exklusiv helhetskänsla som tydligt
signalerar ett högklassigt utseende.

GROUP
TRAINING

MATRIX
STRENGTH

Ett komplett och branschledande utbud av styrketräningsutrustning
med förbättrad prestanda, komfort och resultat. Matrix är ett
innovativt kommersiellt fitnessbrand som jobbar med kreativ
problemlösning med användaren i åtanke. Vår styrkeutrustning har
lyckats uppnå en standard som andra märken strävar efter.

MATRIX
ULTRA

ULTRA
SERIE
The ultimate strength
training experience
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Den kraftfulla och ergonomiska ULTRA-serien ger dig de
mest avancerade funktionerna tillsammans med
branschens mest hållbara komponenter. Serien har en
tendens att överträffa förväntningar på styrketränings
-utrustning med sin hållbarhet och estetik samt sin
förmåga att tjäna och behålla medlemmar som ingen
annan.
• Action Speciﬁc Grips minskar belastningen på handens
kontaktpunkter.
• Låg viktstapel ger en estetisk och luftig känsla i
gymmet.
• Genomtänkt och utformad med smidiga konvergerande
och divergerande rörelser.
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MATRIX
ULTRA

INTELLIGENT
TRAINING CONSOLE
Uppgradera ULTRA-serien med Intelligent Training Console för att ge dina medlemmar en
guidad träningsupplevelse. Inbyggda träningsprogram och träningshistorik hjälper nybörjare
att komma igång samtidigt som de hjälper mer träningsvana användare att bryta invanda
mönster. Utövaren deﬁnerar sitt fysiska träningsmål och får därefter steg-för-steg-intruktioner
med ett personligt träningsprogram som hjälper dem att nå sina mål eﬀektivare än någonsin.

I en enkel överblick av träningshistorik kan utövaren snabbt se tidigare sessioner och
övergripande framsteg och resultat vilket gör träningen mer effektiv och motiverande.
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MATRIX
ULTRA

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

Dimensioner
L 150 x B 146 x H 130 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187133

LATERAL RISE S21
- Oberoende armar för ökad mångfald
- Överdimensionerade armdynor för en
större anpassning och komfort
- Roterande handtag ger en naturlig
rörelse

Dimensioner
L 106 x B 145 x H 130 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187213

PEC FLY / REAR DELT S22
- 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

Dimensioner
L 119 x B 167 x H 139 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187223

CONVERGING SHOULDER PRESS S23
- Konvergerande armrörelse som ger ett
naturligt rörelsemönster
- Dual-position handtag 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
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Dimensioner
L 166 x B 144 x H 130

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187232
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MATRIX
ULTRA

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

Dimensioner
L 155 x B 152 x H 197 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187333

DIVERGING SEATED ROW S34
- Utåtgående armrörelse ger ett
naturligt rörelsemönster
- Dual-position handtag som tillåter
en större variation
- Action Speciﬁc Grips™ ger ökad
komfort med minimalt punkttryck i
handen
- Justerbar bröstdyna anpassas för
användare i alla storlekar

Dimensioner
L 158 x B 143 x H 130 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187343

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

Dimensioner
L 138 x B 160 x H 130 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187403

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

Dimensioner
L 155 x B 107 x H 130 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187423
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MATRIX
ULTRA

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 punkt tryck i
handen
- Dual pivot design för naturlig
bukrörelse

Dimensioner
L 132 x B 120 x H 148 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187513

BACK EXTENSION S52
- Multi-position fotplattor rymmer en
mängd olika användare
- Startpositionen justeras enkelt med
tumgrepp
- Konturerad ryggdyna för ökad
användarkomfort

Dimensioner
L 145 x B 120 x H 130 cm

LEG PRESS S70

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187523

ROTARY TORSO S55
- Knästående ställning minimerar
ryggstress medans höftböjarmuskelaturen stretchas
- Konturerad knädyna för ökad komfort
och stabilisering
- Rörelseomfång med 8 olika
användarpositioner
- Överdimensionerat styre som rymmer
en mängd olika användare

Dimensioner
L 114 x B 122 x H 139 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187553

LEG PRESS S70
- Vinklad och justerbar sitstransport ger
större användarkomfort
- Fotplatta med visuella indikationer för
fotställning
- Startpositionen justeras enkelt med
tumgreppfullscreen
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Dimensioner
L 206 x B 111 x H 152 cm

Viktpaket
182 kg

Artikelnummer
41187703
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MATRIX
ULTRA

LEG EXTENSION S71
- Vinkeln mellan sits- och ryggdyna
uppmuntrar till full
quadricepskontraktion i rörelsen
- Självjusterande skenbenskudde
förökad användarvänlighet
- Stödläge tydligt markerat för korrekt
placering
- Startpositionen justeras enkelt med
tumgrepp

Dimensioner
L 155 x B 120 x H 130 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187713

SEATED LEG CURL S72
- Rygg-, lår- och skenbensdyna
justeras enkelt från sittande ställning
- Vinklad sits och unika pivotlägen för
full hamstringkontraktion
- Justerbar lårdyna ger stabilitet under
träningen

Dimensioner
L 149 x B 119 x H 130 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187723

PRONE LEG CURL S73
- Konturerade armbågsdynor ger större
stabilitet och komfort
- Vinklade dynor som eliminerar stress i
ländryggen

Dimensioner
L 173 x B 111 x H 130 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41187733

HIP ADDUCTOR S74
- Justerbar startposition för ökat
rörelseomfång
- Fotpinnar och formade knädynor för
stabilisering och stöd
- Lutad ryggdyna för ökad komfort av
ländryggen

Dimensioner
L 172 x B 164 x H 130 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187743
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MATRIX
ULTRA

HIP ABDUCTOR S75
- Justerbar startposition för ökat
rörelseomfång
- Fotpinnar och formade knädynor för
stabilisering och stöd
- Lutad ryggdyna för ökad komfort av
ländryggen

Dimensioner
L 172 x B 129 x H 130 cm

Viktpaket
109 kg

Artikelnummer
41187753

CALF EXTENSION S77
- Vinklad ställning som ger ett större
svankstöd
- Rörelseomfånget passar en mängd
olika användare och start positioner

Dimensioner
L 149 x B 114 x H 150 cm

Viktpaket
181 kg

Artikelnummer
41187773

GLUTE S78
- 25° vinkel för optimal gluteusaktivering
- Justerbar bröstdyna
- Överdimensionerade fotplattor för
ökad stabilitet

Dimensioner
L 204 x B 97 x H 137 cm

Viktpaket
63.5 kg

Artikelnummer
41187783

Ladda ner produktblad samt ta reda på mer om
ULTRAs serie-egenskaper och möjliga
färgkombinationer.

// casallPRO.com
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MATRIX
VERSA

VERSA
SERIE
The power of choice in
strength training

VERSA är vår mest mångsidiga serie som erbjuder
många valmöjligheter. Välj mellan lätt- eller
tungviktmagasin och andra olika tillval som ger dig
möjligheten att sätta ihop en hel maskinpark eller
bygga ett styrketräningsområde som är rätt för ditt
utrymme, medlemmar och budget.
VERSA-serien är den perfekta blandningen mellan
optimal funktion, estetik och smarta alternativ. Allt
för en naturlig, behaglig och eﬀektiv
träningsupplevelse.
Versa+ Tillval:
• Action Speciﬁc Grips
• Fjäderdämpad sätesjustering
• Elektronisk rep.räknare/timer
• Ergonomiska justeringshandtag
• Top wing
• Heavy viktpaket
• Integrerade extravikter
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MATRIX
VERSA

CONVERGING CHEST PRESS S13
- Oberoende, konvergerande
armrörelser som ger ett naturligt
rörelsemönster
- Justerbar startposition som ger ett
ökat rörelseomfång
- Designad för enkelt handhavande

Dimensioner
L 139 x B 135 x H 167 cm

Viktpaket
Standard
Heavy
Plus

73 kg
104 kg
104 kg

Artikelnummer
41140133
*Silver

PECTORAL FLY / REAR DELT S22
- Ledande pressarmar som tillgodoser
individuella underarmslängder och
varierande banor av rörelsen
- Handtagens position är optimerad
för bakre delta muskeln och ﬂy
motion
- Framåtsittande position för bättre
komfort och handhavande

Dimensioner
L 151 x B 169 x H 167 cm

Viktpaket

Standard 68 kg
Heavy
91 kg

Artikelnummer
41140223
*Silver

CONVERGING SHOULDER PRESS S23
- Oberoende, konvergerande armrörelser
som ger ett naturligt rörelsemönster
- Dual-position handtag som tillåter en
större variation
- Motviktsarmar för optimerat
startmostånd
- Designad för enkelt handhavande

Dimensioner
L 171 x B 144 x H 204 cm

Viktpaket
Standard
Heavy
Plus

73 kg
104 kg
104 kg

Artikelnummer
41140233
*Silver

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"

Dimensioner
L 155 x B 150 x H 185 cm

Viktpaket

Standard 73 kg
Heavy
104 kg
Plus
104 kg

Artikelnummer
41140333

*Silver
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MATRIX
VERSA

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

Dimensioner
L 139 x B 99 x H 167 cm

Viktpaket
Standard 73 kg
Heavy
104 kg
Plus
104 kg

Artikelnummer
41140343
*Silver

BICEPS CURL S40
- Vinklad armdyna för stabilitet och
begränsar oönskade axelrörelser
- Vinklade handtag för minskad
påfrestning på handleder
- Designad för enkelt handhavande

Dimensioner
L 122 x B 127 x H 167 cm

Viktpaket

Standard 68 kg
Heavy
91 kg
Plus
91 kg

Artikelnummer
41140403
*Silver

TRICEPS PRESS S42
- Vinklad armdyna för stabilitet och
begränsar oönskade axelrörelser
- Vinklade handtag för minskad
påfrestning på handleder
- Designad för enkelt handhavande

Dimensioner
L 156 x B 108 x H 167 cm

Viktpaket

Standard 73 kg
Heavy
104 kg
Plus
104 kg

Artikelnummer
41140423

*Silver

BACK EXTENSION S52
- Multi-position fotplattor rymmer en
mängd olika användare
- Konturerad ryggdyna för ökad
användarkomfort

Dimensioner
L 133 x B 167 x H 167 cm

Viktpaket

Standard 73 kg
Heavy
104 kg
Plus
104 kg

Artikelnummer
41140523

*Silver
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MATRIX
VERSA

ABDOMINAL S53
- Böjd ryggkudde för full muskelsammandragning och komfort
- Justerbara handtag för att passa
användare i alla storlekar
- Dual-pivotdesign för naturlig
bukrrörelse
- 3-positions design, träning av både
främre- och sneda magmuskler

Dimensioner
L 137 x B 141 x H 167 cm

Viktpaket

Standard 73 kg
Heavy
104 kg
Plus
104 kg

Artikelnummer
41140533
*Silver

LEG PRESS S70
- Enhandsgrepp med integrerad
luftcylinder för enkel och smidig
justering av startposition
- Låg bottenkonstruktion för enkel avoch påstigning
- Fotplatta med visuella markeringar
för fotposition

Dimensioner
L 119 x B 120 x H 102 cm

Viktpaket

Standard 188 kg
Heavy
188 kg
Plus
188 kg

Artikelnummer
41140703
*Silver

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

Dimensioner
L 184 x B 129 x H 167 cm

Viktpaket

Standard 73 kg
Heavy
104 kg
Plus
104 kg

Artikelnummer
41140713

*Silver

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

Dimensioner
L 177 x B 113 x H 167 cm

Viktpaket

Standard 68 kg
Heavy
91 kg
Plus
91 kg

Artikelnummer
41140723

*Silver
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MATRIX
VERSA

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

Dimensioner
L 170 x B 160 x H 167 cm

Viktpaket
Standard
Heavy
Plus

73 kg
104 kg
104 kg

Artikelnummer
41140743
*Silver

GLUTE S78
- Justerbar bröstdyna
- Upprätt position, formade armdynor
och stor fotplatta för större komfort

Dimensioner
L 178 x B 100 x H 167 cm

Viktpaket
Standard
Heavy
Plus

68 kg
68 kg
68 kg

Artikelnummer
41140783
*Silver

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 övergång mellan övningar med
enkel justering.
- Tydligt utmärkta justeringar för
användarvänlighet.

Dimensioner
L 154 x B 157 x H 167 cm

Viktpaket
Standard
Heavy
Plus

73 kg
104 kg
104 kg

Artikelnummer
41151313

*Silver

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

Artikelnummer
41153313

*Silver
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MATRIX
VERSA

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

Artikelnummer
41154013
*Silver

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

Artikelnummer
41155313
*Silver

CHIN / DIP ASSIST S601
- Multi-positionspull-up handtag
- Vinklade dipsgrepp uppmuntrar till rätt
handsplacering 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

Artikelnummer
41156013

*Silver

LEG EXTENSION / 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

Artikelnummer
41157113

*Silver
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MATRIX
VERSA

VERSA FUNCTIONAL TRAINER FTS18
- Multi-positions pulluphandtag 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
(faktiskt maxvikt 2 x 34 kg)
Heavy
2 x 95 kg
(faktiskt maxvikt 2 x 61 kg)

Viktintervall
2.3 kg

Artikelnummer
41230183

Ladda ner produktblad samt ta reda på mer om
VERSAs serie-egenskaper och möjliga
färgkombinationer.

// casallPRO.com
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MATRIX
AURA

AURA
SERIE
The standard in
performance and design

AURA-serien är en riktig klassiker med sin
överlägsna blandning av funktioner och förﬁningar
som vänder sig till träningsentusiaster av alla slag.
Oberoende konvergerande och divergerande
rörelser på utvalda enheter ger Aura-maskinerna
en naturlig motståndsrörelse som känns mjuk och
behaglig. Ergo Form-kuddar säkerställer en korrekt
kroppsanpassning och stöd.
Förutom att erbjuda en unik design som lockar
användare, garanterar konstruktionen varaktig
styrka och hållbarhet – en omisskännlig aura av
storhet.
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CHEST PRESS S10
- Justerbar pressarm
- Overhead pivot ger en mer naturlig
rörelse jämfört med lägre roterande
- Dubbla handtagspositioner för större
variation

Dimensioner
L 127 x B 166 x H 185 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133103

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

Dimensioner
L 113 x B 157 x H 151 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133123

CONVERGING CHEST PRESS S13
- Oberoende armar för ökad mångfald
- Överdimensionerade armdynor för en
större anpassning och komfort
- Roterande handtag ger en naturlig
rörelse

Dimensioner
L 128 x B 155 x H 175 cm

Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133133

SHOULDER PRESS S20
- Pressarmen inkluderar både bar och
neutralt grepp för användarens
individuella preferenser eller
anatomiska begränsningar
- Motviktsarmar för optimerat startmotstånd

Dimensioner
L 152 x B 147 x H 151 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133203
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AURA

LATERAL RAISE S21
- Full ryggdyna ökar användarens
position, komfort och stöd
- Oberoende armar vilket säkerställer
en balanserad träning
- Självjusterande handtag för ökad
användarvänlighet

Dimensioner
L 154 x B 152 x H 151 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133213

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
sittställning mellan bakre
deltamuskeln och ﬂy motion

Dimensioner
L 134 x B 192 x H 204 cm

Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133223

CONVERGING SHOULDER PRESS S23
- Oberoende armar med konvergerande,
naturlig rörelse
- Dual-position handtag som tillåter en
större variation
- Motviktsarmar för optimerat
startmotstånd

Dimensioner
L 154 x B 149 x H 174 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133233

LAT PULLDOWN S30
- Lårdynor justeras enkelt och ger både
stabilitet och komfort
- Rak bar med vinklade ändar
säkerställer korrekt arm och hanledsposition genom hela rörelsemönstret

Dimensioner
L 145 x B 120 x H 222 cm

Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133303
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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

Dimensioner
L 151 x B 92 x H 211 cm

Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133313

DIVERGING LAT PULLDOWN S33
- Oberoende divergerande armar ger
ett naturligt rörelsemönster
- Vinklad sits ger optimal position
- Lårdynor justeras enkelt för att ge
både stabilitet och komfort

Dimensioner
L 147 x B 88 x H 212 cm

Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133333

DIVERGING SEATED ROW S34
- Oberoende divergerande armar ger ett
naturligt rörelsemönster
- Dual-positionhandtag som tillåter en
större variation
- Justerbar bröstdyna

Dimensioner
L 154 x B 88 x H 199 cm

Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133343

ARM CURL S40
- Vinklad armdyna för stabilitet och
begränsar oönskade axelrörelser
- Vinklade handtag för minskad
påfrestning på handleder

Dimensioner
L 122 x B 109 x H 151 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133403
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AURA

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 utbud av rörelsen

Dimensioner
L 159 x B 128 x H 174 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133423

TRICEPS EXTENSION S45
- Sits- och armdyna är vinklade för
bättre stabilitet
- Ledat handtag för anpassning av
olika längd på underarmar

Dimensioner
L 117 x B 108 x H 151 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133453

ABDOMINAL S50
- Handtag och rundad bröstdyna för
större komfort
- Justerbar pressarm för olika
startpositioner

Dimensioner
L 137 x B 94 x H 150 cm

Viktpaket
68 kg

Artikelnummer
41133503

ABDOMINAL CRUNCH S51
- Unik design som ger en skön och
naturlig crunch rörelse som
maximerar buk kontraktionen
- Dynor och handtags position för en
större stabilitet

Dimensioner
L 143 x B 112 x H 151 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133513
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MATRIX
AURA

BACK EXTENSION S52
- Justerbar halkfritt fotstöd för säker
och korrekt position
- Konstruktion som främjar samverkad
funktion i höft och nedre ryggmuskler
- Dyna för stöd av nedre rygg

Dimensioner
L 158 x B 107 x H 175 cm

Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133523

ROTARY TORSO S55
- Unik design förstärker korrekt
användarposition
- Rörelseomfånget är justerbart i 10
graders intervaller
- Fotstöd för ordentlig stabilisering

Dimensioner
L 164 x B 97 x H 174 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133553

DIP / CHIN ASSIST S60
- Justerbara dipshandtag i bredd
- Chinshandtagen har både bar och
neutralt grepp
- Fotsteg för enkel av- och påstigning

Dimensioner
L 118 x B 122 x H 231 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133603

LEG PRESS S70
- Fyrpunktslänkarmar ökar
anpassningen och ger variabelt
- motstånd
Stor halkfri fotplatta passar användare i alla storlekar

Dimensioner
L 210 x B 125 x H 185 cm

Viktpaket
175 kg

Artikelnummer
41133703
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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

Dimensioner
L 179 x B 109 x H 174 cm

Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133713

SEATED LEG CURL S72
- Rygg- och skenbensdynan justeras
utan att påverka knä- eller
startpositionens vinkel

Dimensioner
L 179 x B 109 x H 174 cm

Viktpaket
113 kg

Artikelnummer
41133723

PRONE LEG CURL S73
- Bröst- och höftdyna bildar en
avvikande vinkel som uppmuntrar ett
full rörelse och hjälper till att minska
stress i nedre rygg

Dimensioner
L 178 x B 112 x H 174 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41133733

HIP ADDUCTOR S74
- Stabila bendynor och dubbla fotstöd
för att eliminera oönskade moment
runt knät
- Framförplacerat viktmagasin för ökad
integritet

Dimensioner
L 167 x B 164 x H 151 cm

Viktpaket
100 kg

Artikelnummer
41133743
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HIP ADDUCTOR S75
- Stabila bendynor och dubbla fotstöd
för att eliminera oönskade moment
runt knät
- Framförplacerat viktmagasin för ökad
integritet

Dimensioner
L 167 x B 108 x H 151 cm

Viktpaket
100 kg

Artikelnummer
Artikelnr
41133753

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

Dimensioner
L 112 x B 120 x H 184 cm

Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133763

CALF PRESS S77
- Kraften överförs genom höfterna för att
eliminera belastningen på ryggraden
- Böjda fotplattor för bekväm
positionering och uppmuntrar till ett
fullständigt utbud av rörelsen

Dimensioner
L 173 x B 69 x H 151 cm

Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41133773

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"

Dimensioner
L 169 x B 130 x H 234 cm

Viktpaket

2 x 176 kg
(faktisk maxvikt 2 x 44)

Artikelnummer
41234003

* Silver

31

MATRIX
AURA

ADJUSTABLE CABLE CROSS MS20
- Vida, dubbla justerbara linhjul för
träningsvariation
- Pullupbar 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

Dimensioner
L 397 x B 90 x H 240 cm

Viktpaket
2 x 91 kg

Artikelnummer
41233203
*Silver

ADJUSTABLE PULLEY MS24
- Enhandshöjdjustering för enkel
användning
- 1:2 förhållande ger mjuk rörelse och
mindre inkrementella viktförändringar
- Handtag som stöd under träningen
- Vattenﬂaskhållare och handdukskrok
- Moduldesign som ger det möjligt att
skräddarsy utrymmet

Dimensioner
L 68 x B 70 x H 240 cm

Viktpaket
91 kg

Artikelnummer
41231213

*Silver

LAT PULLDOWN MS51
- Två oberoende vajrar för större
träningsmångfald
- Rörliga lårdynor möjliggör snabba
och enkla justeringar
- Bred kontursits för ökad komfort
- Vattenﬂaskhållare och handdukskrok
- Moduldesign som ger det möjligt att
skräddarsy utrymmet

Dimensioner
L 126 x B 120 x H 252 cm

Viktpaket
134 kg

Artikelnummer
41231223

*Silver

TRICEPS PRESSDOWN MS52

LOW ROW MS53

- Rörlig övre remskiva för en längre
hållbarhet
- 1:1 förhållande möjliggör tung träning
- Ryggdyna för ökad stabilitet och
komfort
- Vattenﬂaskhållare och handdukskrok
- Moduldesign som ger det möjligt att
skräddarsy utrymmet

- Två oberoende vajrar för större
träningsmångfald
- 1:1 förhållande möjliggör tung
träning
- Två stora fotplattformar och
överdimensionerat säte
- Vattenﬂaskhållare och
handdukskrok

Dimensioner

Dimensioner

L 85 x B 59 x H 240 cm

L 230 x B 71 x H 240 cm

Viktpaket

Viktpaket

91 kg

91 kg

Artikelnummer
41231233
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8 STACK MULTI STATION
1 st Lat Pulldown
1 st Triceps Pressdown
1 st Low Row
1 st Adjustable Pulley

Dimensioner

L 561 x B 370 x H 252 cm

Artikelnummer
41233803

*Silver

5 STACK MULTI STATION
1 st Lat Pulldown
1 st Triceps Pulldown
1 st Low Row
1 st Cable Cross

Dimensioner

L 482 x B 370 x H 252 cm

Artikelnummer
41233503

*Silver

4 STACK MULTI STATION
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

Artikelnummer
41233403

*Silver

Ladda ner produktblad samt ta reda på mer om
AURAs serie-egenskaper och möjliga
färgkombinationer.

// c˜s˜llPRO.com
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MAGNUM
SERIE
The legacy of performance
and proven durability

Född ur en lång tradition av förstklassig prestanda.
Det ﬁnns inget bättre val för professionella atleter
än den oöverträffade kombinationen av prestanda
och hållbarhet som kännetecknar MAGNUM-serien.
Här ﬁnner du klassiska träningsbänkar och stativ,
olympiska bänkar, Plate Loaded-maskiner och
Racks som med sin funktionalitet ser till att göra det
mesta av din värdefulla golvyta.
MAGNUM är serien som hjälper atleter nå sin
absolut fulla potential med sin oklanderliga design
som klarar av de mest krävande miljöer.

34

Product Catalogue
c˜s˜llPRO.com

MATRIX
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BENCHES
& RACKS

Enkla, exklusiva och fullständigt revolutionerande.
MAGNUMs bänkar och stativ tillåter användare att
komma in i startposition med mindre stress på
lederna.

MULTI ADJUSTABLE BENCH A82
- Justerbar ryggdyna med 8 lägen
(0-75 grader)
- Integrerade hjul och handtag för
enkel förﬂyttning.
- Bred ryggdyna som ger stabilitet vid
tunga belastningar.
- Sitsen ﬂyttas automatiskt till rätt
läge när ryggdynan justeras.
- Skyddande material på utsatta
slitage/nötningsområden.

Dimensioner
L 152 x B 78 x H 46 cm

Maxbelastning
430 kg

Artikelnummer
41340823

UTILITY BENCH FW84
- Ryggdyna i 85-graders vinkel för ökad
komfort och stabilitet vid overheadrörelser
- Integrerade fotstöd för ökad stabilitet
- Integrerade hjul underlättar
förﬂyttning

Dimensioner
L 119 x B 76 x H 96 cm

Artikelnummer
41333843

STANDING ARM CURL A71

PREACHER CURL FW40

- Enkel justering av armdyna
- Uretanskydd på ram för att skydda
stänger, ram och minskar buller"

- Armdyna i 55 graders vinkel
- Sittdynan är vinklad 10
grader för att förbättra
stabilitet och komfort

Dimensioner

Dimensioner

L 173 x B 168 x H 130 cm

L 119 x B 76 x H 99 cm

Artikelnummer

Artikelnummer

41346713

41333403

35

MATRIX
MAGNUM

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
- Tillval: Spotter Platform (MG-AOSP)

Dimensioner
L 173 x B 168 x H 130 cm

Artikelnummer
41346783

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

Artikelnummer
41340783

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

Dimensioner
L 170 x B 168 x H 160 cm

Artikelnummer
41346793

OLYMPIC INCLINE BENCH A79
- Uretangjutna krokar som skyddar
stänger från skador och minskar
buller
- Bred ryggdyna för stabilisering under
tunga lyft
- Integrerad Spotter Platform

36

Dimensioner
L 170 x B 168 x H 160 cm

Artikelnummer
41340793
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BREAKER OLYMPIC DECLINE BENCH A680
- 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

Dimensioner
L 206 x B 168 x H 135 cm

Artikelnummer
41346803

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

Dimensioner
L 135 x B 168 x H 183 cm

Artikelnummer
41340113

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

Dimensioner
L 170 x B 168 x H 160 cm

Artikelnummer
41340633

*Silver

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

Dimensioner
L 163 x B 64 x H 81 cm

Artikelnummer
41340613

*Silver
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ADJUSTABLE AB BENCH A77
- Justerbar bendyna som passar alla
användare
- Gjutna fötter som skyddar slit / instegs
områden
- Ryggstöd justerbart i 6 olika positioner
från 0 till 25 grader
- Förhöjt knäläge minskar stress på
ländrygg

Dimensioner
L 155 x B 69 x H 145 cm

Artikelnummer
413407713

*Silver

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

Dimensioner
L 157 x B 91 x H 130 cm

Artikelnummer
41340963

BACK EXTENSION BENCH A93

10 DUMBBELL RACK FW91

- Stora lårdynor och halksäkra fot
plattform för ökad stabilitet
- Handtag för enkel på- och avstigning
- Gjutna fötter som skyddar slit /
instegsområden
- Gas-assisterad justeringar
Dimensioner

- Oﬀsetvinkel avhjälper påfrestning på handled
vid byte av hantlar
- Individuella vaggor för hantlar
- Lagringsutrymme för 10 par hantlar
- Finns även: 5-par hantelställ

L 124 x B 79 x H 97 cm

Dimensioner
L 282 x B 71 x H 82 cm

Artikelnummer

Artikelnummer

41333913

41340933
*Silver

WEIGHT TREE A67

SPOTTER PLATFORM AOSP

- 9 integrerade vikthorn

- Plattform med halkfri yta för
hjälp vid tunga lyft
- Tillval för A78 och A678
Olympic Flat Bench
- Levereras som standard på
- Olympic Incline och
Shoulder Bench

Dimensioner
L 69 x B 58 x H 91 cm

Artikelnummer
41340673

Dimensioner
L 66 x B 84 x H 29 cm

Artikelnummer
41343983
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PLATE
LOADED

Plate Loaded hjälper dina medlemmar att träna
de största muskelgrupperna och ständigt pusha
dem till att göra bättre ifrån sig. Genomtänkt
design med ett öga för detaljer gör våra
storsäljande Plate Loaded-stationer enkla att lasta
på och av.

VERTICAL DECLINE BENCH PRESS PL15
- Ryggdynan kan 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
- Oberoende konvergerande rörelse
ger ett naturligt mönster

Dimensioner
L 148 x B 168 X H 195 cm

Vikt
196 kg

Artikelnummer
41431093

SHOULDER PRESS PL23
- Fyra integrerade vikthorn för
förvaring av viktskivor
- 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

Dimensioner
L 161 x B 160 x H 118 cm

Vikt
121 kg

Artikelnummer
41431103

LAT PULLDOWN PL33
- Divergerande oberoende armar ger
ett naturligt rörelsemönster
- Enkelt att justera lårdynor för rätt
stöd
- Vinklad sits för en optimal träningsposition
- Två integrerade vikthorn för förvaring
av viktskivor

Dimensioner
L 183 x B 123 x H 191 cm

Vikt
128 kg

Artikelnummer
4143113
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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

Dimensioner
L 152 x B 140 x H 107

Vikt
105 kg

Artikelnummer
41431123

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

Dimensioner
L 163 x B 89 x H 100 cm

Vikt
69 kg

Artikelnummer
41431133

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

Dimensioner
L 154 x B 231 x H 245 cm

Vikt
245 kg

Artikelnummer
41431143

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
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Dimensioner
L 229 x B 151 x H 133 cm

Vikt
295 kg

Artikelnummer
41431153
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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
Fyra integrerade vikthorn för
- förvaring av viktskivor

Dimensioner
L 228 B 150 x H 145 cm

Vikt
270 kg

Artikelnummer
41431163

STANDING CALF PL76
- Justerbara axeldynor som passar
användare av alla storlekar
- Avrundad fotplatta för större
komfort, grepp och förbättrade
resultat
- Vinklade handtag för ökad komfort

Dimensioner
L 138 x B 89 x H 185 cm

Vikt
124 kg

Artikelnummer
41431173

SEATED CALF PL77
- Sätet rör sig med belastingsarmen
för att upprätthålla korrekt position
- Vinklad fotplatta ger ett överlägset
grepp och förbättrar resultaten
- Justerbara lårdynor för ett större
rörelseomfång

Dimensioner
L 141 x B 80 x H 97

Vikt
65 kg

Artikelnummer
41431183

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

Dimensioner
L 149 x B 170 x H 86 cm

Vikt
120 kg

Artikelnummer
41431193
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MATRIX
MAGNUM

MEGA
RACK

Det blir inte mycket större än såhär. Matrix
Double Mega Racks tar din träning till max.
Kombinationen mellan två racks och anpassade
kopplingselement där du kan skräddarsy ditt
rack efter din unika anläggning. Kraftiga stoplar
och tunga ramar lägger grunden till ett robust
och tåligt rack som klarar av den mest rigorösa
träningen utan några problem.

Strength training
maximized

MEGA POWER RACK MR47
- Stängd design
- Fällbara fotplattor, justerbara säkerhetsstopp, multichinshandtag,
skivstångsförvaring, band- och
vikthållare
- Kraftiga J-hooks som skyddar stången
från skador
- Visuell markering och färgade låssprintar för nivå justering
- 3 utdragbara pinnar för fäste av band
på var sida
- Integrerade vikthållare
- Går att få utan fällbara fotplattor
(MG-MR47N)

Dimensioner
L 206 x B 207 x H 247 cm

Artikelnummer
41340153
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MATRIX
MAGNUM

MEGA HALF RACK MR690
- Öppen design ger större rörelsefrihet
- 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
- Integrerade vikthållare

Dimensioner
L 170 x B 207 x H 247 cm

Artikelnummer
41340263

MEGA OPEN RACK MR694
- Designad för stora variationer av övningar press, squats, overhead lift och mer
- Fällbara fotplattor, justerbara säkerhetsstop, multi-chins handtag, skivstångsförvaring, band- och vikthållare
- Kraftiga J-hooks som skyddar stången
- Visuell markering och färgade låssprintar för
nivåjustering
- 3 utdragbara pinnar för fäste av band
- Integrerad vikthållare

Dimensioner
L 206 x B 207 x H 247 cm

Artikelnummer
41340163

MEGA DOUBLE RACK MR691
- Designad för eﬀektiv träning
- Fällbara fotplattor, justerbara säkerhetsstop,
multi-chins handtag, skivstångsförvaring, band- och vikthållare
- Kraftiga J-hooks som skyddar stången
- Visuell markering och färgade låssprintar för
nivåjustering
- 3 utdragbara pinnar för fäste av band

Dimensioner
L 314 x B 207 x H 247 cm

Artikelnummer
41340143

POWER RACK A47
- Stängd design
- Fällbara fotplattor, justerbara säkerhetsstop,
multi-chins handtag, skivstångsförvaring,
band- och vikthållare
- Kraftiga J-hooks som skyddar stången
- Visuell markering och färgade låssprintar för
nivåjustering
- Integrerade vikthållare
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Dimensioner
L 205 x B 187 x H 257 cm

Artikelnummer
41340123
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MATRIX
MAGNUM

HALF RACK A690
- Öppen design ger större rörelsefrihet
- Justerbara säkerhetsstop, multi-chinshandtag, skivstångsförvaring, band- och
vikthållare
- Kraftiga J-hooks som skyddar stången
- Visuell markering och färgade låssprintar för
nivåjustering
- Integrerade vikthållare

Dimensioner
L 166 x B 187 x H 257 cm

Artikelnummer
41346903

OPEN RACK A694
- Designad för stora variationer av övningar press, squats, overhead lift och mer
- Fällbara fotplattor, justerbara säkerhetsstop,
multi-chinshandtag, skivstångsförvaring,
band- och vikthållare
- Kraftiga J-hooks som skyddar stången
- Visuell markering och färgade låssprintar för
nivåjustering
- Integrerade vikthållare

Dimensioner
L 192 x B 185 x H 257 cm

Artikelnummer
41340133

DOUBLE HALF RACK A691
- Designad för eﬀektiv träning
- Fällbara fotplattor, justerbara säkerhetsstop, multi-chinshandtag, skivstångs- förvaring, band- och vikthållare
- Kraftiga J-hooks som skyddar stången
- Visuell markering och färgade låssprintar
för nivåjustering
- Integrerade vikthållare

Dimensioner
L 345 x B 204 x H 257 cm

Artikelnummer
41340173

COMBO POWER HALF RACK A47691
- Kombinerad design möjliggör olika öppna
eller slutna utbildningsmiljöer.
- Justerbara säkerhetsstop, multichinhandtag, skivstångsförvaring, band- och
vikthållare.
- Kraftiga J-hooks som skyddar stången
- Visuell markering och färgade låssprintar
för nivåjustering
- Integrerad vikthållare

Dimensioner
L 345 x B 204 H 257 cm

Artikelnummer
41340183
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MATRIX
MAGNUM

FLAT-TO-INCLINE BENCH A695
- Låspiggar för fastsättning till Power Rack
- Längden kan justeras medan man sitter
på bänken
- Sittdynan anpassas automatiskt til rätt
vinkel när ryggstödet justeras
- Integrerade hjul och handtag för enkel
förﬂyttning
- Extra dockingssats krävs för att säkra
bänk till rack

Dimensioner
L 137 x B 76 x H 51 cm

Artikelnummer
41346953

*Silver

T-SHAPE PLATTFORM MR690P/A690P
Slitstark gummiyta för att absorbera
dropp, dämpa ljud och skydda golv.
Inlägg av lövträ i mitten ger optimalt
fotgrepp och stabilitet under explosiva
olympiska lyft.

Dimensioner
D 331 x B 254 x H 8 cm
MR690 41346981
A690 41346991

T-SHAPE PLATTFORM MRP9091/RP9091
Slitstark gummiplattform för att
absorbera dropp, dämpa ljud, och
skydda golv.

Dimensioner
D 331 x B 254 x H 8 cm
MR690 41346983
A690 41346993

FRISTÅENDE PLATTFORM PS86

FRISTÅENDE PLATTFORM RP86

Slitstark gummiyta för att absorbera dropp, dämpa ljud,
och skydda golv. Inlägg gjorda av lövträ i mitten ger optimalt
fotgrepp och stabilitet under explosiva lyft.

Slitstark gummiplattform för att absorbera dropp, dämpa
ljud, och skydda golv.

Dimensioner

Dimensioner

D 191 x B 253 x H 5 cm

D 191 x B 253 x H 5 cm

Artikelnummer

Artikelnummer

41346963

41346973

46

Product Catalogue
c˜s˜llPRO.com

MATRIX
MAGNUM

REVERSE J-HOOKS OPT1R

DIP BARS OPT3/OPT3R

- 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

- 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

2-PEG BAND PEGS OPT5

- Fäste för elastiska band, för att ge
ökad träningsmångfald
- För användning på följande racks:
A47, A694, A47691
- Finns endast i svart

- Fäste för elastiska band, för att ge
ökad träningsmångfald
- För användning på följande racks:
A690,A691, A47691
- Finns endast i svart

SQUAT HANDLES OPT6

FAT BAR J-HOOKS OPT26(R)

- Handtagen kan ställas in på valfri
höjd på alla Magnum racks.
- Finns endast i svart

- Tillverkad av högdensitetspolyeten
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/ PLATFORM
OPT29/MOPT29

DOCKING KIT W/NO PLATFORM
OPT29P/MOPT29P

- Anslutningsfäste för MG-A695 Bench utan
platform
- MOPT29 är anpassat för alla MEGA rack
- Finns endast i svart

- Anslutningsfäste för MG-A695 Bench
vid användning av lyftarplattform
- MOPT29P är anpassat för alla MEGA rack
- Finns endast i svart
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MATRIX
MAGNUM

BATTLE ROPE ATTACHMENT OPT31 / MOPT

STRAIGHT LADDER OPT32-8/OPT32-10

- Fäste för Battle Rope

- Horisontell stege att fästa mellan två racks
- Passar följande rack: MR47, A47, A47691
- Finns i två längder: OPT32-8 244 cm. OPT32-10 297 cm
- Finns endast i svart

STEP UP PLATFORM OPT7(R)

TECHNIQUE SCOOPS OPT8(R)

- 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

- 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

PLATFORM RAMP OPT11/MOPT11

Placera ditt varumärkes unika logotyp på
plattformen.

- Ramp för plattform
- MOPT11 är för MEGA plattformar

LANDMINE ATTACHMENT OPT13/MOPT13

NAME PLATE OPT14U

- Kan fästas på alla Magnum rack för rotationsövningar
(skivstång+vikt ingår ej)
- MOPT13 passar till MEGA serien.
- Finns endast i svart
48

Placera ditt varumärkes unika logotyp ovanpå ställningen.
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MATRIX
MAGNUM

CORE HANDLE OPT16

JAMMIN ARMS OPT17/OPT17R

- Används med en skivstång och
Landmine Attachment för extra
träningsvariation
- Finns endast i svart

- 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

SAFETY ARM STORAGE OPT21/OPT22

- Vinklade pressarmar med fäste för
elastiska band
- OPT17B passar följande rack:
MR690, MR691, A690, A691, A47691
- OPT17RB passar följande rack: MR47,
MR694, A47, A694

- 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

PYRAMID LADDER OPT33-8/OPT332-10

STRAIGHT CHIN BAR OPT35

- 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

- 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

DUAL OLYMPIC STORAGE OPT41/MOPT41

- Tvärstag med multigrepp att fästa mellan två rack.
- Finns i två längder: OPT36-6, 183 cm. OPT36-8 är
244 cm
- MEGA-rack: MOPT36-6 är 183 cm. MOPT36-8 är
244 cm

- Vertikal förvaring av skivstänger
- MOPT41 passar till alla MEGA-rack

49

MATRIX
MAGNUM

ROTATING CHIN HANDLES OPT42/MOPT42

SIDE-MOUNTED PULL-UP BAR HANDLES
OPT43/MOPT43

- Roterande chinshandtag som ör justerbara i sidled
- OPT42 passar till följande: A47, A690, A691, A694, A47691
och MOPT42 passar till MR47

- Räcke för olika kroppsövningar, fästa suspensionsenheter
eller gummiband
- OPT43 passar till A47 & A47691/MOPT43 passar till MR47

OLYMPIC BAR HOLDER OPT44

BOLT-ON SPOTTER STANDS OPT45

- Två förvaringshållare av skivstänger
- Passar till: A47, A690, A694, A47691
- Finns endast i svart

- Två fällbara fotplattor för extra hjälp vid tunga lyft och som
extra fotsteg
- Kan fästas på alla Magnum-rack

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

BUMPER STORAGE OPT38A

ATTACHMENT STORAGE RACK A303

Horn för förvaring av viktskivor.

- Förvaringsställ för bl.a kedjor,
gummiband, technique
scoops, dip bar, step-up
- Tillbehör ingår ej
- Finns endast i svart
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MATRIX
G1

G1
SERIE
Diversity and durability
to get the job done

52

G1-serien är den perfekta blandningen av
värde och variation och erbjuder ett brett
utbud av hållbara alternativ i en klassisk
design. Från utrymmesbesparande multistationsenheter till bänkar och ställ - denna
serie uppfylla dina medlemmars behov dag
in och dag ut i åratal.
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MATRIX
G1

ADJUSTABLE CABLE CROSSOVER MS20
- 1:2 förhållande för lågt startmotstånd
och snabba rörelser
- Integrerade chinshandtag

Dimensioner
L 377 x B 110 x H 230 cm

Viktpaket
2 x 91 kg

Artikelnummer
41212203
*Silver

3-STACK MULTI STATION MG30
- Stationer med tre viktmagasin för ﬂer
användare att utöva samtidigt
- Stationen omfattar Lat Pulldown,
Seated Row, och Seated Curl

Dimensioner
L 293 x B 327 x H 218 cm

Viktpaket
3 x 91 kg

Artikelnummer
41212303
*Silver

4-STACK MULTI STATION MS40
- Innehåller Lat Pulldown, Triceps
Pressdown, Low Row och Multi
Adjustable station

Dimensioner
L 387 x B 180 x H 230 cm

Viktpaket
4 x 91 kg

Artikelnummer
41212403

*Silver

5-STACK MULTI STATION MS50
- Innehåller Lat Pulldown, Triceps
Pressdown, Low Row och Cable
Cross station

Dimensioner
L 482 x B 286 x H 230 cm

Viktpaket
5 x 91 kg

Artikelnummer
41212503

*Silver
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MATRIX
G1

8-STACK MULTI STATION MS80
- Innehåller Lat Pulldown x 2, Triceps
Pressdown x 2, Low Row x 2 och Cable
- Cross station.

Dimensioner
L 586 x B 479 x H 230 cm

Viktpaket
8 x 91 kg

Artikelnummer
41212803

*Silver

FLAT BENCH FW151
- 3-punktsdesign för bättre stabilitet.

Dimensioner
L 154 x B 57 x H 45 cm

Artikelnummer
41311513

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

Dimensioner
L 154 x B 62 x H 47 cm

Artikelnummer
41311533

PREACHER CURL FW155
- Vinklad armdyna i 55 grader för
varierat motstånd och förbättrad
användarkomfort
- Justerbar sittdyna vinklad i 10 grader
för ökad stabilitet och komfort
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Dimensioner
L 119 x B 72 x H 95 cm

Artikelnummer
41311553
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MATRIX
G1

BACK EXTENSION BENCH FW162
- Ryggbänk vinklad i 45 grader för enkel
på- och avstigning
- Twist-Pull-låsning för bättre stabilitet

Dimensioner
L 128 x B 74 x H 86 cm

Artikelnummer
41311623

*Silver

SMITH MACHINE FW161
- 13 kg lågt startmotstånd
- 6 integrerade förvaringspinnar
- Flip in/ut justerbara stopp

Dimensioner
L 205 x B 141 x H 229 cm

Artikelnummer
41311613

OLYMPIC FLAT BENCH FW163
- Integrerade förvaringspinnar för
viktskivor
- Fotstöd som förbättrar användarens
stabilitet

Dimensioner
L 201 x B 176 x H 127 cm

Artikelnummer
41311633

*Silver

OLYMPIC INCLINE BENCH FW164
- Bänken är vinklad i 30 grader för en
bättre övre bröstaktivering
- Justerbar sits

Dimensioner
L 176 x B 218 x H 132 cm

Artikelnummer
41311643
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MATRIX
G1

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

Dimensioner
L 176 x B 218 x H 132 cm

Artikelnummer
41311653

*Silver

BARBELL RACK FW160
- Upprättstående design för
bekvämlighet vid av- och påstigning
- Rymmer 10 skivstänger - 5 per sida

Dimensioner
L 119 x B 72 x H 95 cm

Artikelnummer
41311603

*Silver
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GROUP X

Inspirera medlemmar, leverera resultat och öka lönsamheten
som aldrig tidigare med GROUP X. Serien utgörs av exklusiv
utrustning från Matrix såsom Connexus Functional Training
System, S-Drive, S-Force, Rower och KRANKcycle. Denna
unika utrustning går att kombinera på obegränsade sätt för
att hålla ditt gruppträningsutbud up-to-date.

MATRIX
GROUP X

CONNEXUS
SYSTEM
A powerful system

Connexus är en serie av produkter och
lösningar som gör det möjligt för dig att
skräddarsy det funktionella träningssystemet som fungerar bäst för din anläggning.
Du kan välja mellan fristående eller väggmonterade enheter, och sedan bygga ut
efter önskemål med våra expansionssatser.
Connexus är ett högfungerande funktionellt
träningssystem som passar för individuell-,
grupp- och cirkelträning tack vare sina
smidiga justeringar och övergångar.

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
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Dimensioner
L 291 x B 265 x H 242 cm
Artikelnummer
41440103
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MATRIX
GROUP X

CONNEXUS PERIMETER
- Väggmonterad system optimerar outnyttjad väggeller 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

Dimensioner
L 275 x B 158 x H 242 cm
Artikelnummer
41440203

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

Dimensioner
L 275 x B 158 x H 242 cm
Artikelnummer
41440303

CONNEXUS LANDMINE

HEAVY BAG STRAP

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.

Artikelnummer
41440501

Artikelnummer
4140801

MED BALL TARGET

CHALKBOARD

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.

Artikelnummer
41440403

Artikelnummer
41440603

59

MATRIX
GROUP X

CONNEXUS COLUMN
Idealisk för funktionell träning med
Elastic Bands och STROOPS i trängre
utrymmen. Justerbara fästpunkter (låg,
mellan, och hög) gör träningen mer
ﬂexibel.

Dimensioner
44.5 x 16.1 x 212 cm

CONNEXUS COMPACT
Det perfekta tillskottet för dig som vill
lägga till det lilla extra i form av funktionell träning. Utnyttja tomma väggar och
hörn på allra bästa sätt.

Dimensioner
82 x 165 x 240 cm

CONNEXUS STEP+
Idealisk för core-, ben- och
kardivaskulärträning genom en
mängd olika enklare övningar såsom
mountain climbers, pushups, squats,
dips och balansövningar.
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Dimensioner
70.5 x 38.1 x 33 cm
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GROUP X
CARDIO

S-FORCE PERFORMANCE TRAINER
- Tystgående magnetiskt motståndssystem och en
specialdesignad rörelse bidrar till träning som är
intensiv men skonsam mot leder
- Anpassbar steglängd som sträcker sig upp till 91 cm
- Bakgrundsbelyst konsol ger komplett och lättläslig
feedback
- Tydligt deﬁnierade snabbtangenter ger direkt tillgång
till Sprint 8, intervallträning och
målorienterade träningsprogram
- Konturerade handtag för säkra grepp och direkt
tillgång till motståndsjustering
- Sladdfri design och integrerade hjul gör det enkelt att
placera enheten på valfri plats
Dimensioner
182 x 69 x 166 cm
Vikt
132 kg
Artikelnummer
3181013
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MATRIX
GROUP X

S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER
- Slädbroms med åtta inställningar ger en
verklighetstrogen Prowlerträning
- Fallskärmsbroms med 11 inställningar ger
användaren en känsla av verklig fallskärmsmotstånd
- Ställbar sele ger överkroppen ett komplett
rörelseområde.
- Inbyggda handtag som simulerar Prowlerträning.
- 7-graders lutning, optimalt för att bygga styrka och
explosivitet i sprintträningen
- En låg tröghetskonstruktion som ger ihållande
acceleration och snabb inbromsning,
- Idealisk för högintensiv intervallträning
Dimensioner
195 x 88.3 x 150 cm

Vikt
122.5 kg

Artikelnummer
3111153

MATRIX ROWER
- Aluminiumsvänghjul med 10 exakta magnetiska
motstånd
- Tydligt deﬁnierade snabbtangenter ger omedelbar tillgång till sprint, distans och högintensiva
intervallträningsprogram
- Självförsörjande design
- Ergoformsäte ger en mer bekväm träningsupplevelse
- Sitslås som ger ökad stabilitet kan förvaras
stående för platsbesparing.
- Aluminiumskena förstärkt med remsor av rostfritt
stål för bättre hållbarhet
- En draglina och magnetisk motståndssystem
tillhandahåller en problemfri, tyst roddupplevelse
Dimensioner
223 x 55 x 99 cm

Vikt
55 kg

Artikelnummer
3161023
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MATRIX
GROUP X

RENEGADE AIR BIKE PRO
- Renegade Air Bike är konstruerad och byggd för
intensiv och tuff intervallträning
- Träna din nedre och övre kropp samtidigt eller
träna ben eller armar oberoende. Det är bara 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.
Dimensioner
L 130 x B 77 x H 139 cm

Vikt
76.5 kg

Artikelnummer
34000203

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
hastighet och styrketräning
- Avtagbart säte gör den lättåtkomlig för
rullstolsburna
- Enkel att integrera i funktionell cirkelträning eller
som cardiomaskin för överkroppen
Dimensioner
L 144 x B 68 x H 105 cm

Vikt
57 kg

Artikelnummer
2800
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MATRIX
GROUP X

T5xGT
Ideal group workouts for
individual goals

T5xGT är ett löpband från Matrix som
är speciellt framtaget för gruppträningpass.
Justera hastighet och lutning med ett enkelt
knapptryck och välj mellan tre förinställda
intensitetsnivåer för att snabbt kunna byta
mellan gå-, jogg-, och springfart under
träningspassets gång. Löpband från Matrix
är stilrena, innovativa, högpresterande och
kräver mindre underhåll än något annat
löpband på ditt konditionsgolv.

T5xGT GROUP TRAINING TREADMILL
-

Intuitiv LED-skärm
Integrerad ﬂäkt
USB-port för laddning av mobila enheter
RFID-kompatibel
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%
Dimensioner
215 x 93 x 161 cm
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MATRIX
CARDIO

Prestanda, komfort och design gör vår konditionsutrustning till den
absoluta favoriten för medlemmar medan enkel användning och
minimalt underhåll gör dem till det bästa valet för ägare och
servicepersonal.

CONNECTED
SOLUTIONS

En öppen plattform som är
mycket mer än bara en samling
av hårdvaror, mjukvara och
anslutningsalternativ. Det är ett
fullt integrerat digitalt ekosystem
som finns där för att göra din
vardag lite enklare. Underlätta
sättet du underhåller dina
maskiner, coachar och motiverar
dina medlemmar, samt hur du
marknadsför ditt unika märke.
Vårt urval av konsoler och
integrerade teknologilösningar
hjälper dig att sticka ut i
mängden.

CONNECTED
SOLUTIONS

TREADMILLS

7XI

7XE

5X

3XE

Bluetooth

Ja

Ja

Nej

Nej
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Ja

Ja
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TREADMILLS
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ASCENTS
& CROSSTRAINERS,
CLIMBMILLS
& STEPPERS,
CYCLES
7XI

7XE
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Sprint 8
Personal Trainer
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CONNECTED
SOLUTIONS

PERSONAL TRAINER PORTAL
PTs kan förbättra relationerna med sina medlemmar
med hjälp av vår Personal Training Portal på
obegränsade sätt. Verktyget hjälper dig att
övervaka medlemmarnas aktivitet, dela ut uppdrag,
ge återkoppling och mycket mer. Medlemmarna kan
nå sin egen personliga träningssida genom
kompatibla konsoler, trådlösa enheter och
stationära datorer för att när som helst ta del av
uppdateringar och aktuella träningsschema.

WORKOUT TRACKING NETWORK
Hjälp dina medlemmar att samla träningsdata från
alla sina favoritﬁtnessappar på ett och samma ställe.
De kan även skapa personliga mål, delta i
utmaningar och heja på sina vänner genom sociala
kanaler. Bäst av allt är att kan du skräddarsy denna
revolutionerande applikations presentation under ditt
unika varumärke. Det här gör just din
anläggning till en central komponent i dina
medlemmars träningscommunity.

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 för att alltid kunna ge marknadens
bästa service.
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CONNECTED
SOLUTIONS

SPRINT 8 TRAINING PROGRAM
Sprint 8 är uppbyggt på eﬀektiva 20-minuters sessioner som passar alla - oavsett träningsnivå. Det är vetenskapligt bevisat att
högintensiva intervallsprogram stimulerar fettförbränningen och bygger upp muskler på ett sätt som ingen annan träning kan.
Se resultaten snabbt och tydligt med Sprint 8.

VIRTUAL ACTIVE WORKOUTS
Ett uppslukande program som kombinerar HD-video med omgivande ljud från exotiska resmål och tar användaren ut på en resa
utan att behöva lämna anläggningen. Videon på skärmen bjuder på vackra landskap som ökar eller saktar ner
hastigheten för att matcha din takt och motstånd samt stiger och sänks för att matcha terrängen.

VIRTUAL COACHING
Virtual Coaching i kombination med Virtual Active Workouts ger dina medlemmar en virtuell instruktör som kan förse dem med
mål och tips medan de svettas.
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MATRIX
TREADMILLS

TREADMILLS
The best choice in the
long run
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Finn den perfekta balansen mellan teknik
och estetik. Löpband från Matrix är stilrena,
innovativa, högpresterande och kräver
mindre underhåll än något annat löpband
på ditt konditionsgolv.
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MATRIX
TREADMILLS

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 och lutning 0-15%
Dimensioner
L 215 x B 93 x H 161 cm
Artikelnummer
3111123

T7XE
- Integrerad 15” Touch skärm 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 och lutning 0-15%
Dimensioner
L 215 x B 93 x H 161 cm
Artikelnummer
3111173

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%
Dimensioner
L 215 x B 93 x H 161 cm
Artikelnummer
3111103
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MATRIX
TREADMILLS

T3XE
- Integrerad 16” Touch skärm
- Vista Clear tv-teknik
- Ultimate däcksbeläggning för
överlägsen prestanda och hållbarhet
- 51 x 152 cm löpyta
- 4.2 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

Artikelnummer
3111043

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%

Dimensioner
L 215 x B 85 x H 142 cm

Artikelnummer
3111163

T1XE
- Integrerad 16” touchskärm
- Vista Clear tv-teknik
- Ultimate däcksbeläggning för
överlägsen prestanda och hållbarhet
- 51 x 152 cm löpyta
- 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

Artikelnummer
3110011

T1X
- Stor LED display för 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%
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Dimensioner
L 215 x B 85 x H 142 cm

Artikelnummer
3111133
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MATRIX
CYCLES

CYCLES
A better ride by design
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Prestanda, komfort och stil genomsyrar våra
träningscyklar från Matrix. Enkla att använda
för dig som cyklar och ännu enklare att
underhålla för dig som ägare. Med ett
självgenererande alternativ kan du placera
cyklarna på valfri plats i din anläggning utan
problem.

Product Catalogue
c˜s˜llPRO.com

MATRIX
CYCLES

H7XI HYBRID CYCLES
- 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
Dimensioner
L 147 x B 65 x H 157 cm
Artikelnummer
3131263

H7XE HYBRID CYCLES
- 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
Dimensioner
L 147 x B 65 x H 157 cm
Artikelnummer
3131143

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
Dimensioner
L 147 x B 65 x H 157 cm
Artikelnummer
3131123
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MATRIX
CYCLES

H3X HYBRID CYCLE
- Lättnavigerad 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
Dimensioner
L 147 x B 65 x H 157 cm
Artikelnummer
3131253

R7XI RECUMBENT CYCLE
- Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
- Anpassat appgränssnitt 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
- Ergoform sits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
- Step-Thru design som ger enkel åtkomst
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm
Artikelnummer
3131273

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
- Ergoform sits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
- Step-Thru design som ger enkel åtkomst
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm
Artikelnummer
3131103

78

Product Catalogue
c˜s˜llPRO.com

MATRIX
CYCLES

R5X RECUMBMENT CYCLE
- Intuitiv LED konsol
- Integrerad ﬂäkt
- Ergoformsits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
- Step-Thru design som ger enkel åtkomst
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm
Artikelnummer
3131083

R3X RECUMBMENT CYCLE
- Lättnavigerad LED-konsol
- Ergoform sits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
- Step-Thru design som ger enkel åtkomst
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm
Artikelnummer
3131243

R1X
-

Lättnavigerad LED-konsol
Ergoformsits och ryggdyna för ökad komfort och stöd
Step-Thru design som ger enkel åtkomst
Quick-zip pedalremmar för enkel justering
Självförsörjande system
Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm
Artikelnummer
3131063
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MATRIX
CYCLES

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
- Ergoformsadel för ökad komfort och stöd
- Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd för
komfort och förbättrad ergonomi
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm
Artikelnummer
3131053

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
- Ergoform sadel för ökad komfort och stöd
- Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd för
komfort och förbättrad ergonomi
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm
Artikelnummer
3131283

U5X UPRIGHT CYCLE
-

Intuitiv LED-konsol
Integrerad ﬂäkt
Ergoformsadel för ökad komfort och stöd
Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd för
komfort och förbättrad ergonomi
-. Lågwatts startmotstånd är idealisk för ny- eller rehabanvändare
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm
Artikelnummer
3131033
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MATRIX
CYCLES

U3X UPRIGHT CYCLE
- Lättnavigerad LED konsol
- Ergoform sadel för ökad komfort och stöd
- Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd för
komfort och förbättrad ergonomi
- Lågwatts startmotstånd är idealisk för ny- eller rehabanvändare
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 131 x B 65 x H 154 cm
Artikelnummer
3131233

U1X UPRIGHT CYCLE
- Lättnavigerad LED-konsol
- Raceinspirerande handtag med integrerade armbågsstöd
för komfort och förbättrad ergonomi
- Quick-zip pedalremmar för enkel justering
- Självförsörjande system"
Dimensioner
L 150 x B 65 x H 140 cm
Artikelnummer
3131013

81

CLIMBMILLS
& STEPPERS

CLIMBMILLS
& STEPPERS

Ge dina medlemmar den mest realistiska
trappklättringen på marknaden. Upplev
kombinationen av hög konstruktion och
lågt underhåll med våra Climbmills &
Steppers från Matrix.

Step up your game
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CLIMBMILLS
& STEPPERS

C7XI
- 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 spellistor
- Integrerad ﬂäkt
- Stegen 25 x 60cm och steghöjden 20 cm
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 165 x B 96 x H 212 cm
Artikelnummer
3141103

C7XE
- 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 spellistor
- Kompatibel med Nike+iPod
- Integrerad ﬂäkt
- Stegen 25 x 60cm och steghöjden 20 cm
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 165 x B 96 x H 212 cm
Artikelnummer
3141113

C5X
-

Intuitiv LED-konsol
Integrerad ﬂäkt
Stegen 25 x 60cm och steghöjden 20 cm
Självförsörjande system
Dimensioner
L 165 x B 96 x H 212 cm
Artikelnummer
3141083
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CLIMBMILLS
& STEPPERS

C3X
- Lättnavigerad LED-konsol
- Stegen 25 x 60 cm och steghöjd 20 cm
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 145 x B 96 x H 212 cm
Artikelnummer
3141093

S7XI
- Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
- Anpassat appgränssnitt som utformats speciellt för ﬁtness - 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 ”step” rörelse 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
Artikelnummer
3141123

S7XE
- 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
Dimensioner
L 114 x B 79 x H 179 cm
Artikelnummer
3141053
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CLIMBMILLS
& STEPPERS

S5X
- 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
Dimensioner
L 114 x B 79 x H 179 cm
Artikelnummer
3141033

S3X
- 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
Dimensioner
L 114 x B 79 x H 179 cm
Artikelnummer
3141063
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ASCENTS &
CROSSTRAINERS

ASCENTS &
CROSSTRAINERS
A harmony of design and
natural movement
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Vi lyssnade. Vi studerade. Vi
designade och vi utvecklade
konditionsmaskiner som ger en
jämn, stabil och naturlig rörelse.
Gör varje träningspass lite
bekvämare och eﬀektivare med
Ascents & Crosstrainers från Matrix.
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ASCENT &
CROSSTRAINERS

A7XI
- Integrerad 16” pekskärm med FitTouch för intuitiv prestanda
anpassat appgränssnitt 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
- 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)
Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3151063

A7XE
- 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)
Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3151043

A5X
-

Intuitiv LED -konsol
Integrerad ﬂäkt
Justerbar lutning och motstånd för ökad tränings variation
51-61 justerbar steglängd för en naturlig och biomekanisk
korrekt rörelse
- Steghöjden justeras från 24%-54% (15° spann)
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3151023
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ASCENTS &
CROSSTRAINERS

A3X
- 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
Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3151013

E7XI
- Integrerad 16” touch skärm med FitTouch för intuitiv prestanda
- Anpassat appgränssnitt som utformats speciellt för ﬁtness - 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 spellistor
- Integrerad ﬂäkt
- 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och eﬀektiv träning
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3121053

E7XE
- 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
Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3121073
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ASCENT &
CROSSTRAINERS

E5X
- Intuitiv LED-konsol
- Integrerad ﬂäkt
- 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och eﬀektiv träning
- Självförsörjande system

Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3121033

E3X
- Lättnavigerad LED-konsol
- 53 cm steglängd för en naturlig, bekväm och eﬀektiv träning
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3121123

E1X
- 7” blå bakgrundsbelyst LCD konsol
- 48 cm steglängd för en bekväm, mjuk och naturlig rörelse
- Automatisk positionering av fotplattorna garanterar en
komfortabel träning
- Självförsörjande system
Dimensioner
L 178 x B 74 x H 174 cm
Artikelnummer
3121013
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INDOOR
BIKES

Attrahera medlemmar till dina cykelpass med våra revolutionerande Indoor Bikes
från Matrix Fitness. Upptäck kombinationen av raffinerad ergonomi, komfort, och
effektiviserad serviceberedskap med en unik programmering. LED-konsolens
vibrerande färger ger en pulshöjande motivation samtidigt som den håller alla
medlemmar on track för att nå sina mål. Dina medlemmar märker skillnaden med
mer greppbara resultat som i sin tur leder till förbättrat engagemang - det är inget
annat än en win-win-situation för alla inblandade!

INDOOR
BIKES

CXP TARGET TRAINING CYCLE
- Tracking av watt, hjärtpuls, RPMs, avstånd och kalorier för
personlig intensitet och utvecklingskurvor

- Intuitiv pekskärm erbjuder engagerande graﬁk och vibrerande
LED-färger som hjälper instruktörer att höja intensiteten
(kompatibel med ANT+ och Bluetooth)
- Intervall-, takt-, puls, och målorienteradträning för större variation.
- Smal Q-faktor optimerar ergonomin för en känsla av riktig
utomhuscykling
- Magnetiskt motstånd för en smidig och konsistent anpassning och
watträkning (2% precision)
- Taktisk feedback för snabba ändringar
- Intuitiva inställningar anpassar cykeln efter varje användares
kropp.
- Ergonomiskt format säte lättar trycket på kroppens touchpoints.
- Multipositionsstyre med vattenflaskhållare
- Stålpedaler med quick-adjust straps
- Quick-release servicepanel, avtagbar pedalvev and -skiva
förenklar underhåll
Dimensioner
L 122.4 x B 56 x H 102.8 cm

Vikt
57.6 kg

Artikelnummer
2902271
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CXM TARGET TRAINING CYCLE
- Idealisk som del av gruppträningspass där metriken står i fokus
alternativt som en fristående enhet på ditt konditionsgolv

- Bakgrundsbelyst LCD-konsol som tydligt visar nödvändig metrik
- Intuitiv användning vid byte mellan watt, puls, RPMs eller varv
(kompatibel med ANT+ och Bluetooth)
- Smal Q-faktor optimerar ergonomin för en känsla av riktig
utomhuscykling
- Magnetiskt motstånd för en smidig och konsistent anpassning
och watträkning (10% precision)
- Taktisk feedback för snabba ändringar
- Intuitiva inställningar anpassar cykeln efter varje användares
kropp
- Ergonomiskt format säte lättar trycket på kroppens touchpoints.
- Stålpedaler med quick-adjust straps
- Quick-release servicepanel, avtagbar pedalvev och -skiva
förenklar underhåll
Dimensioner
122.4 x 56.4 x 102.8 cm
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Vikt
56.5 kg

Artikelnummer
2902261
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INDOOR
BIKES

CXC TRAINING CYCLE
- Idealisk som del av gruppträningspass alternativt som
en fristående enhet på ditt konditionsgolv.
- Smal Q-faktor optimerar ergonomin för en känsla av riktig
utomhuscykling.
- Magnetiskt motstånd för en smidig och konsistent cykeltur.
- Taktisk feedback för snabba ändringar.
- Intuitiva inställningar anpassar cykeln efter varje användares
kropp
- Ergonomiskt format säte lättar trycket på kroppens touchpoints.
- Multipositionsstyre med vattenﬂaskshållare
- Integrerad förvaringshylla för mobiltelefonen och nycklar.
- Tillval: Trådlös LCD-konsol visar RPMs, kalorier, avstånd, och tid
- Quick-release servicepanel, avtagbar pedalvev och -skiva
förenklar underhåll
Dimensioner
122.4 x 56.4 x 102.8 cm

Vikt
55.2 kg

Artikelnummer
2902251

CXC Console
Artikelnummer
29002281
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CASALL
STRENGTH

Casalls styrkesortiment är oöverträf f at 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, och år
efter år.

BARS

ELITE BAR
Tillverkad av ett speciellt
lågkoleslegerat stål och en
oxidytbehandling med en dragfasthet
på 216.000 psi vilket innebär att den är
superstark men ändå elastisk nog för
att kunna retunera efter varje lyft.

Längd Grepp
220 cm 28 mm
Vikt
20 kg

Maxbelastning
800 kg

Artikelnummer
11100031

CROSS BAR
Lagrad skivstång tillverkad av ett
speciellt lågkoleslegerat stål och en
svart ytbehandling med dragfasthet
på 195.000 psi vilket innebär att den är
superstark men ändå elastisk nog för
att kunna retunera efter varje lyft.
Stången har ingen centerlettring.
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Längd Grepp
220 cm 28 mm
Vikt
20 kg

Maxbelastning
650 kg

Artikelnummer
11100121
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CASALL
BARS

W-BAR
Skivstång med en greppdiameter på
25 mm och lagrade stålhylsor för att
uppnå en känsla som är så nära the
real deal som möjligt fast till en
lättare vikt än en full-sized stång.
Stågenn har ingen centerlettring och
en dragfasthet på 195.000 psi.

Längd Grepp
200 cm 25 mm
Vikt
15 kg

Maxbelastning
650 kg

Artikelnummer
11100131

TECHNIQUE BAR
Utvecklad speciellt för de som är nya
med styrketräning och olympiska lyft.
25 mm i diameter med stålhylsor för en
riktig känsla till halva vikten av en
vanlig stång. 170 cm i längd med ett
inre greppmått av 132 cm vilket är
detsamma som på en fullstor skivstång.
Kan användas i Half Rack, knäböjsstativ, och bänkar.

Längd
170 cm

Grepp
25 mm

Vikt
10 kg

Maxbelastning
100 kg

Artikelnummer
11100051

CURL BAR
Curlstång med lettrat grepp och
optimala handpositioner.

Längd
116 cm

Grepp
28 mm

Vikt
10 kg

Maxbelastning
350 kg

Artikelnummer
1110041

HEX BAR
Utmärkt för deadlifts. Den hexagonformade skivstången innebär att du
står i den och greppar handtagen i
sidled vilket ger en mer naturlig
handställning. Det är bra för undervisning av marklyftstekniker då vikten
är placerad i linje med kroppen och
uppmuntrar till att hålla sig upprätt
och placera mer av belastningen på
benen än ryggen. Även idealisk för
axelövningar.

Dimensioner
L 142 x D 53 x CC 70 cm
Vikt
23 kg

Maxbelastning
350 kg

Artikelnummer
11100111
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CASALL
BARS

SAFETY SQUAT BAR
Med Safety Squat Bar utförs alla typer
av squat rörelser med mer komfort än
en rak skivstång. Handtag som
minskar axelbelastningen, designen
gör att stången ligger säkert och med
en jämn viktfördelning. Tillverkad i 30
mm solitt höghållfast stål.

Längd
225 cm

Axelbredd
31 cm

Handtag
40 cm

Vikt
25 kg

Maxbelastning
350 kg
Artikelnummer
11100141

EXTRAS
QUICK COLLAR

OLYMPIC COLLAR

SPRING COLLAR

Smidigt och enkelt snabblås
med klickfunktion.

Skivstångslås för enkelt handhavande och säker lyftning. 5 kg par.

Klassiskt fjäderlås med
täckta handtag. 0.5 kg/par.

Artikelnummer
11309031

Artikelnummer
11304021

Artikelnummer
11309041

BAR GRIP

BARBELL PAD

Ett mångsidigt och hållbart
redskap som stärker greppet
och armarna.
Artikelnummer
15630603

Dyna som gör att skivstången ligger bekvämt mot övre
nacke och axlar. Slitstarkt nylonöverdrag som även är
enkel att rengöra.
Artikelnummer
1805

BAR JACK
Smidig Bar Jack som underlättar att
skifta viktplattor på skivstången.
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Artikelnummer
11310703
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CASALL
BARS

LIFTING BELT

ARMBLASTER

Neoprenbälte i en ergonomisk
design med extra bred och tjock
stoppning. Stålrullspänne
säkerställer en bra passform.

Fixerar armarna för optimal
bicepsträning.

Storlek
M
L
XL

Artikelnummer
11309051

Artikelnummer
1562403
1562503
1562603

LIFTING PLATFORM
Slitstark gummiyta som absorberar
dropp, dämpar ljud och skyddar
golv. Inlägg av lövträ som ger ett
optimalt fotgrepp och stabilitet.

Dimensioner
D 200 x B 300 x H 3 cm
Artikelnummer
1800304

STORAGE SOLUTIONS

BAR GUN RACK
Väggmonterat skivstångsställ för 6
viktstänger. Inkapsalde hooks som
skyddar skivstången.

BAR RACK 4
Skivstångsställ för 4 st stänger.

Artikelnummer
1610113
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WEIGHT
PLATES

BUMPER PLATE ELITE
Premiumskivor tillverkade av högsta standard
med en extrem hållbarhet och så nära IWF's
standards som möjligt. Viktskivorna Bumper
Plate har ett centernav tillverkat i högkvalitativt
kolkonstruktionsstål. Varje platta är kalibrerad till
inom en tolerans på +/- 10 gram och är dropptestade 60,000 ggr.
Vikt

Dimensioner

Artikelnr

10 kg
15 kg
20 kg
25 kg

Ø 45 x 3.2 cm
Ø 45 x 4.2 cm
Ø 45 x 5.2 cm
Ø 45 x 6.3 cm

11271006
11271506
11272006
11272506

100

Product Catalogue
casallPRO.com

WEIGHT
PLATES

BUMPER PLATE
En riktig allround skiva som
erbjuder en perfektion mellan
tillförlitlighet och prisvärdhet,
Bumper Plate har en innerring
av rostfritt stål. Dropptestade
20.000 ggr med en tolerans på
+/- 1%.

Vikt
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg

Dimensioner
Ø 45 x 2.7 cm
Ø 45 x 4.8 cm
Ø 45 x 6.6 cm
Ø 45 x 8.7 cm
Ø 45 x 9.2 cm

Artikelnr
11260506
11261006
11261506
11262006
11262506

Vikt
1.25 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg

Dimensioner
Ø 17.5 x 2 cm
Ø 22 x 2.5 cm
Ø 26 x 3 cm
Ø 29 x 3 cm
Ø 34 x 4 cm
Ø 39 x 4.5 cm
Ø 45 x 4.5 cm

Artikelnr
11250122
11250252
11250502
11251002
11251502
11252002
11252502

Dimensioner
Vikt
2.5 kg Ø 45 x 8 cm
Ø 45 x 10 cm
5 kg

Artikelnr
11240258
11240508

Vikt
0.5 kg
1 kg
1.5 kg
2 kg

Artikelnr
1128005
1128010
1128015
1128020

OLYMPIC GRIP PLATE
Viktskiva med bekväma handgrepp, perfekt för träning med
olympiska bänkar, Half Racks
och Plate Loaded-maskiner.
Innerring av rostfritt stål.

TECHNIQUE PLATE
Dessa plattor gör det möjligt för
utövare oavsett färdighetsnivå att
lära sig eller förfina sin teknik
Tillverkade i ett unikt material och
en konstruktion gjord i ett stycke
som ger en otrolig prestanda.
Rekommenderas att användas på
gummigolv.

CHANGE PLATES
Change Plates med gummiöverdrag som ger ett bättre grepp på
stången och minimalt ljud.
Change Plates får inte användas
eller släppas med skivstång utan
sällskap av Bumper Plates då det
kommer att leda till skada på
plattorna. Säljs i par.

Dimensioner
Ø 135 x 13 mm
Ø 160 x 15 mm
Ø 175 x 18 mm
Ø 190 x 20 mm
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FUNCTIONAL
TRAINING

STORAGE SOLUTIONS
FLOOR RACK
Golvmodell med 9 fack och
integrerade transporthjul.

Dimensioner
H 39 x B 43 x D 105 cm
Artikelnummer
1610083

PLATE RACK
Dubbelsidigt och fristående viktställ
med ett hyllplan för förvaring av lås.

Dimensioner
H 121 x B 90 x D 76 cm
Artikelnummer
1610063

WEIGHT TREE
Stabilt fristående viktställ.

Dimensioner
H 117 x B 59 x D 77 cm
Artikelnummer
1610103

WEIGHT TREE WALL
Väggfast viktställ med fyra
vikthållare. Anpassat för
bumpervikter.
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Dimensioner
H 180 x B 8 x D 30 cm
Artikelnummer
1610133

Product Catalogue
casallPRO.com

DUMBBELLS
& BARBELLS

FIXED DUMBBELL
Tillverkad av premium ”virgin
rubber” (naturgummi) för att
garantera högsta kvalitet. En tjock
gummibeläggning med en slitstark
matt textur som är permanent
bunden till den solida stålkärnan.
Integrerade lättlästa
viktmarkeringar.

Vikt
5 kg
7.5 kg
10 kg
12.5 kg
15 kg
17.5 kg
20 kg
22.5 kg
25 kg

Artikelnr
13120501
13120751
13121001
13121251
13121501
13121751
13122001
13122251
13122501

27.5 kg
30 kg
32.5 kg
35 kg
37.5 kg
40 kg
42.5 kg
45 kg
47.5 kg
50 kg

13122751
13123001
13123251
13123501
13123751
13124001
13124251
13124501
13124751
13125001

FIXED BARBELL STRAIGHT
Skivstång med fastgrepp som är
noggrant utformad och tilllverkad i
de mest hållbara industriella
materialen. Klädd med "virgin
rubber" för att garantera högsta
kvalitet, en tjock gummibeläggning
med en slitstark matt textur som är
permanent bunden i den solida
stålkärnan.
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Vikt
10 kg
12.5 kg
15 kg
17.5 kg
20 kg
22.5 kg
25 kg
27.5 kg
30 kg
32.5 kg

Artikelnr
1412100
1412125
1412150
1412175
1412200
1412225
1412250
1412275
1412300
1412325
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DUMBBELLS
& BARBELLS

AEROBIC DUMBBELL
Belagda med ett extremt slitstarkt
uretanlager för ett bekvämt grepp,
enkel rengöring och skydd för ditt
studiogolv. Våra aerobichantlar är
idealiska för alla träningsytor och
användare.

Vikt
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg

Artikelnr
2120010
2120020
2120030
2120040
2120050
2120060
2120070
2120080
2120090
2120100

Vikt
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg

Artikelnr
1320010
1320020
1320030
1320040
1320050
1320060
1320070
1320080
1320090
1320100

CHROME DUMBBELL
Kromhantel i matt krom med
ergonomiskt lettrat grepp.

STORAGE SOLUTIONS

DUMBBELL BOX
Kraftig förvaringsbox för
aerobichantlar. Kommer med en
avdelare för upp till fyra fack. Välj
med eller utan hjul.

Dimensioner
B 65 x D 50 x H 50 cm
Artikelnummer
16600243

Hjul (tillval): 16600253

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

Dimensioner
H 86 x B 132 x D 73 cm
Artikelnummer
1630093
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DUMBBELLS
& BARBELLS

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

Dimensioner
H 86 x B 223 x D 73 cm
Artikelnummer
1630063

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

Dimensioner
H 128 x B 57 x D 35 cm
Artikelnummer
1630083

BARBELL RACK WALL
Väggmonterat ställ för 5 st fasta
skivstänger.

Dimensioner
H 140 x B 65 x D 57 cm
Artikelnummer
1610123
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HANDLES

ROTATING CABLE HANDLE
Enhandsdraghandtag med roterande
och lettrat grepp.

Artikelnummer
17000021

MULTI EXERCISE HANDLE

ROW HANDLE

Tjurhornsfattning med roterande
grepp.

Roddhandtag med lettrat
grepp.

Artikelnummer
17000331

Artikelnummer
17000011
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CASALL
HANDLES

STRAP HANDLE
Enhandsgrepp.

Artikelnummer
17000411

ANKLE STRAP
Fotmanschett med mjuk insida.

Artikelnummer
17000421

TRICEPS ROPE SINGLE
Tricepshandtag i hampamaterial för
enhandsfattning.

Artikelnummer
17000321
Längd
40 cm

TRICEPS ROPE
Tricepshandtag i hampamaterial.

Artikelnummer
17000051
Längd
90 cm

PRO STYLE LAT BAR
Vertikaldrag med roterande fäste och
lettrat grepp.

Längd
60 cm
Artikelnummer
17000381

ROTATING STRAIGHT HANDLE
Rakt triceps/bicepshandtag med
roterande och lettrat grepp.

Längd
53 cm
Artikelnummer
17000391
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HANDLES

ANGLED TRICEPS HANDLE
Vinklat tricepshandtag med roterande
och lettrat grepp.

Längd
56 cm
Artikelnummer
17000371

ROTATING CURL BAR
Triceps/bicepshandtag med
roterande fäste.

Längd
63 cm
Artikelnummer
17000341

ROTATING STRAIGHT BAR
Rak och roterande dragstång med
lettrat grepp.

Längd
126 cm
Artikelnummer
17000361

ROTATING LAT BAR
Roterande vertikaldrag med lettrat
grepp.

Längd
126 cm

Artikelnummer
17000351

STORAGE SOLUTIONS
ACCESSORY RACK
Golvstående handtagsställ med
krokar för förvaring av olika slags
draghandtag.
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DImensioner
B 56 x D 35 x H 120 cm
Artikelnummer
16600163
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BENCHES
& RACKS

MULTI ANGLED BENCH
Ställbar bänk med hög prestanda som
ger hållbarhet och stabilitet. Kraftig
stålram och pulverlackerad i resistent
matt svart balanserar prestanda och
smart design. Integrerat grepphandtag
och hjul möjliggör enkel transport
medan en bred ryggdyna ger extra
support och komfort. Rygg- och
sittdynan är justerbar i 9 olika
positioner från -10 till 87 grader.

Dimensioner
B 80 x L 142 x H 48 cm
Artikelnummer
1510583

AB CRUNCH BENCH
- Justerbar i 4 vinklar.
- Behändigt handtag och hjul för
smidig förflyttning.
- Memory foam-dyna för en bekväm
träningsupplevelse.
- Kraftig stålram och pulverlackerad i
resistent matt svart balanserar
prestanda och smart design.

Dimensioner
B 80 x L 142 x H 117 cm
Artikelnummer
1510603
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BENCHES
& RACKS

HYPER EXTENSION
- 45 gradig vinkel samt fotstöd med
vaddynor för stabilisering och
komfort.
- Integrerade transporthjul för enkel
förflyttning

Dimensioner
B 80 x L 142 x H 130 cm
Artikelnummer
1510593

DIP BAR STATION
Kompakt och fristående dipstativ med
en greppvid mellan 42 och 78 cm.
Handtagen är 40 mm i diameter.

Dimensioner
H 145 x B 80 x D 81 cm
Artikelnummer
1521563

SQUAT RACK
Yte° ektivt redskap som inte o°r ar
kvaliten. Designad för att hålla och
vara enkel att använda. Justerbar i
höjdled från 43 till 163 cm. Dess unika
allsidighet gör Squat Rack till en
all-in-one station för squats, bänk,
clean pulls, floor press, overhead
press, och mycket mer.

Dimensioner
B 123 x D 125 x H 183 cm
Artikelnummer
1521573
Maxbelastning
300 kg

SMITH MACHINE
Kraftig stålram och pulverlackerad i
resistent matt svart. 4 integrerade
viktskivshållare. 90 grader rörelsebana
och en lagrad stång som ger en mjuk
funktionalitet. Designad för att vara
enkel att använda men av hög
kvalitet.

Dimensioner
B 200 x D 110 x H 215 cm
Artikelnummer
44300083
Startvikt
20 kg
Maxbelastning
300 kg
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BENCHES
& RACKS

HALF RACK
Half Rack i en robust och gedigen
design. Numrerade frontstolpar för
enkel justering. Integrerad skivstångshållare och tillbehörsförvaring samt
fäste för Elastic Bands.

Dimensioner
H 225 x B 173 x D 141 cm
Artikelnummer
1521343

POWER RACK
Power Rack med "walk-in" design. 20
justeringsnivåer samt pullup- och
chins-grepp.

Dimensioner
H 240 x B 116 x D 150 cm
Artikelnummer
1521073

FUNCTIONAL TRAINER
Smidig functional trainer med 1:2
motstånd. Integrerade multichinshandtag, övningskarta och förvaring.
Handtag medföljer. 4.5 kg intervaller.

Dimensioner
H 223 x B 152 x D 90 cm
Artikelnummer
44200093
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Ingen sliter så hårt som dina
medlemmar och det är därför
viktigt att se till att du gör allt
du kan för att de ska få ut det
mesta möjliga av varje
svettdroppe som offr as.
Funktionell träning ska vara
inspirerande så väl som
utmanande vid varje lyft, kast
och hopp – oavsett träningsnivå
och användare!

FUNCTIONAL
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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 men bara
tillräckligt mjuk så att du inte ens kommer
att få ett skrapsår vid ett missat hopp.

Dimensioner
50 x 60 x 75 cm
Artikelnummer
2600261

KETTLEBELL
Tillverkade i järn av högsta tillgängliga
kvalitet. Tillverkas med hjälp av en speciell
gjutningsprocess. Smidig yta, fri från hål
och andra yttre defekter. Formen och
dimensionen är av en internationell
tävlingsstandard med en diameter och
hålrum mödosamt beräknat för att kunna
leverera det allra bästa. Botten av varje
kettlebell är bearbetad platt så att den inte
vinglar - vilket ger en stabil bas att träna
ifrån. Passar för både en- och
tvåhandsfattning.

Vikt
6 kg
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
28 kg
32 kg
36 kg
40 kg

Artikelnr
2121061
2121081
2121121
2121161
2121201
2121241
2121281
2121321
2121361
2121401

Vikt

Artikelnr

3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
9 kg

212403003
212404003
212405003
212406003
212409003

WALL BALL
Wall Ball tillverkad i ett slitstarkt material
med en strukturyta vilket ger ett bra grepp
under övningar som i sin tur leder till
säkrare kast och fångst - även med
svettiga händer. Förstärkta sömmar för
högre hållbarhet. Kan ej användas som
slamball.
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CORE BAG
Kraftig säck med handtag vilket gör
den till en mångsidig sandsäck. Säcken
har en inre vaddering som förhindrar
vikten från att flyttas runt i säcken.
Core Bag har även förstärkta sömmar.

Vikt
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg

Artikelnr
2129050
2129100
2129115
2129120

SAND BAG
Unikt funktionellt träningsredskap då
vikten konstant rör på sig inuti bagen.
Tillverkad i slitstark cordura. Levereras
ofyllda. Sand Bags tål att bli släppta
men är inte konstruerade för att kastas i
marken.

Vikt Längd Artikelnr
40 kg 65 cm 2132400
75 kg 95 cm 2132750

ATLAS BAG
Samma smarta funktion som våra Sand
Bags. Ett mångsidigt och smart alternativ till vanliga stenar. Atlas Bag är tung
och menad att motstå droppar men ej
designad för att bli slammad. Levereras
ofyllda.

Vikt Dimensioner Artikelnr
50 kg H 20 x Ø 40 cm 2131500
70 kg H 33 x Ø 40 cm 2131700

POWER BAG
Funktionellt redskap som ger dig en
helkroppsträning. Power Bag har flera
olika handtag för större variation i
grepp och övningar.
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12 kg
16 kg

Artikelnr
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SLAM BALL
Den perfekta följeslagaren till traditionella
medicinbollar och väggbollar då den är avsedd
för att bli "slammad"! Mot en platta, mot väggen,
i golvet - you name it. Till skillnad från traditionella bollar finns det ingen rekyl. Den strukturerade ytan tillsammans med ett fyllnadsmaterial
som ständigt är i rörelse tillför en ny dimension till
träningen. Utveckla explosiv styrka och utför
idrottrelaterade rörelser.

Vikt
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
30 kg
40 kg
50 kg
60 kg

Artikelnr
2127050
2127100
2127150
2127200
2127300
2127400
2127500
2127600

Vikt
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
7 kg

Artikelnr
2117020
2117030
2117040
2117050
2117070

Vikt
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg

Artikelnr
2126050
2126060
2126070
2126080
2126090
2126100

MEDICINE BALL
Sömlös konstruktion för exceptionell hållbarhet.
Strukturerad och fast för ett optimalt grepp.
Perfekta för nästan alla träningspass men kan ej
användas som Slam Ball.

MEDICINE BALL GRIP
Casall Medicine Ball Grip har två gjutna
handtag så att man kan hålla bollen på olika
sätt vilket ger en stor variation i träningen.
Perfekt för rotationsövningar. Tillverkad av hög
kvalitet med en texturerad yta och lättlästa
viktmarkeringar. Kan ej användas som Slam
Ball.

WEIGHT VEST
Tillverkad i slittåligt syntetmaterial med
dubbellager och dubbla sömmar. En
överlägsen komfort och prestanda. Viktvästen
är noggrant utformad för att distribuera 10
eller 20 kg vikt bekvämt och säkert runt
kroppen utan att o˜ra varken rörlighet eller
flexibilitet.

Vikt Artikelnr
10 kg 15250103
20 kg 15250203
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BATTLE ROPE
Casall Battle Rope är tillverkad av en
superstark men dynamisk och flexibel
blandning av polydacron. Täckt med ett
yttre nylonhölje som ger ett extra skydd
och är mycket slitstarkt. Perfekt för
utomhus träning såsom bootcamps.

Dimensioner
L 15 m x T 32 mm
Vikt
15 kg
Artikelnummer
154010

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

Artikelnummer
1530331

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

Artikelnummer
1530341

TOTAL CORE
Ett effektivt träningsredskap som
passar för alla olympiska- och teknikstänger för en mängd olika
rotationsövningar för att bygga upp
corestyrka. Integrerad fästögla för
Battle Rope.
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T-BAR ROW HANDLE
T-Bar roddhandtag som passar på
alla olympiska stänger.

Artikelnummer
11310503

SQUAT HANDLE
Grepp som gör det möjligt att utföra
squat- och axelpress.

Artikelnummer
11310203

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

Artikelnummer
11310303

HANDLE HOLDER
Smart fäste som gör det möjligt att
använda olika handtag.

Artikelnummer
11310103
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LOADING STAND
Smidigt stativ som underlättar
startpositionen. Fungerar även som
förvaring för viktskivor och handtag.

Artikelnummer
11310403

FARMERS WALK
Farmers Walk i en solid konstruktion och
32mm powder coated handtag för ökat
grepp. Farmers Walk är en gren i
strongman tävlingar och är utmärkt för
att utveckla starka axlar, rygg och ben
samt ett kraftfullt grepp.
Levereras i par.

Längd
150 cm
Lastbar längd per ände
25 cm
Vikt
6 kg/st
Artikelnummer
11100081

DIP BELT
Neoprenbälte med solid stålkedja
och cliplås. Används för att lägga till
extravikt vid dips och liknande
övningar. One size.
Bälteslängd: 83 cm.
Kedjelängd: 75 cm

Artikelnummer
15600893

WALL BAR
Traditionell ribbstol. Utmärkt för en
mängd olika övningar.

Artikelnr
Färg
Nature 1522106
Black 1522103
Dimensioner
H 219 x B 77 cm
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PULL UP
Svensktillverkade Casall Pull Up kan
monteras på vägg och i tak. Bygg ut
din Pull Up med hjälp av våra
expansionsdelar för att rymma fler
medlemmar genom att köpa till extra
brackets (180133) och bars (180143).

Artikelnummer
P10036
Dimensioner
D 79 cm x L 130 cm
Grepp
32 mm

DIP TOOL WALLBAR
Diphandtag som enkelt hängs fast på
ribbstol. Justerbart greppbredd.

Artikelnummer
1523203
Grepp
40 mm

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
25 cm
Artikelnummer
2106021

BODY TRAINER
Body Trainer är ett e° ektivt
träningsredskap som uttnyttjar
gravitationen och kroppsvikten för att
utföra hundratals övningar. Egen
kontroll över hur mycket man vill
utmana sig själv på varje övning
eftersom att man enkelt kan justera
kroppställningen för att lägga till eller
minska motståndet.

Artikelnummer
2106071
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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.

Artikelnummer
2106061

REVVLL ONE
En reptränare med justerbart
motstånd. 4 m 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.

Artikelnummer
152431

Väggfäste 152421

ROLL OUT LADDER
Smidig löpstege som enkelt rullas ut
och ligger still.

Artikelnummer
1530301
Dimensioner
L 500 x B 50 cm

ELASTIC BANDS
Elastic Bands som är användbar i
nästan varje träningsrutin och ett
utmärkt sätt att lägga till intensitet i
träningen utan att använda vikter.
Gummibanden är utmärkta för bl.a.
stretching, hjälp till chinups/pullups och
i kombination med skivstång kan de
också lägga till variation i styrkeövningar.
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Hårdhet
Röd/11 kg
Svart/17 kg
Lila/22 kg
Grön/34 kg
Blå/45 kg

Artikelnr
2109011
2109021
2109031
2109041
2109051
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JUMP ROPE

SPEED ROPE

Hopprep med kullagrade
handtag som också ger ett
bekvämt och säkert grepp.
Justerbart rep med en
maxlängd av 300 cm.

Ett riktigt snabbt rep och
en dröm för dubbelhopp.
Justerbar längd och
snabbspinnande handtag
med en plastad 2.3 mm
vajer.

Artikelnummer
2600291

Längd
300 cm

Artikelnummer
2600101

Längd
300 cm

LOOP BAND
Motståndsband i naturlatex. Perfekt för
stretching, rehab, och lättare
motståndsträning.

Hårdhet Artikelnr
Medium 2600181
2600183
Hard
Hårdhet Dimensioner
Medium L 60 x B 5 x T 0.1 cm
Hard
L 60 x B 5 x T 0.15 cm

AB MAT
Ett enkelt och effektivt redskap som
ger komfort och stöd för ländryggen
vid magövningar.

Artikelnummer
2600161

NO LIMIT TIMER
Programmerbar timer perfekt för all
slags cirkelträning med
standardfunktioner som aktuell tid,
stoppur i hundradelssekunder, och
flera förprogramerade intervaller. Kan
också räkna upp och ner. Timern har
en dynamisk display och komplett
program-erbart intervallsystem, antal
rundor, vilotid och träningslängd.
Tiden visas i rött, antal rundor i blått.
Fjärrkontroll för enkel justering. Kan
monteras på vägg.

Artikelnummer
1550021
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AB ROLLER
Det bäst beprövade redskapet för abs,
rygg och armar på samma gång.
Utmärkt träning för hela buken och
även musklerna i de nedre regionerna
som är svåra att rikta in sig på i de
flesta övningar.

Artikelnummer
2600241

STORAGE SOLUTIONS
KETTLEBELL RACK
Förvaringsstativ för Kettlebells.

Artikelnummer
16600193
Dimensioner
D 57 x B 78 x H 84 cm

MEDICINE BALL RACK
Ställ för fem bollar.

Dimensioner
H 132 x B 29 x D 40 cm
Artikelnummer
16600152

BALL/BAG RACK
Praktiskt förvaringsställ som rymmer
både Core Bags och Core Balls.

Dimensioner
H 140 x B 64 x D 50 cm
Artikelnummer
16600323
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MULTI STORAGE RACK
Ett mångsidigt och lättåtkomligt förvaringsställ
som rymmer allt som behövs. Mixa hyllplan och
gavlar efter behov, går även att seriekoppla.

END SIDE 1000

END SIDE 1700

Gavel med plats för två valfria
hyllplan

Gavel med plats för fyra
valfria hyllplan

Artikelnummer
1661023

Artikelnummer
1661013

Dimensioner
H 1000 x D 500 mm

Dimensioner
H 1700 x D 500 mm

BALL SHELF
Förvaringshylla för t ex bollar och
viktskivor

Dimensioner
B 1200 x D 380 mm
Artikelnummer
1661033

KETTLEBELL SHELF
Förvaringshylla som också kan
vinklas för smidig förvaring av
hantlar

Dimensioner
B 1200 x D 380 mm
Artikelnummer
1661043
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THE BEAST
Tack vare Stroops Slastix-teknologi och
dess elastiska verkan tvingas man att
jobba hårt för att kunna ta upp kampen
med The Beast. En e˜ektiv träning för hela
kroppen. The Beast räknar varje
förflyttning och orsakar muskelsammandragningar i hela kroppen.

Längd
600 cm
Hårdhet
22 kg
35 kg
48 kg
68 kg

Artikelnr
1530101
1530111
1530121
1530131

SON OF THE BEAST
Son of the Beast är en mindre variant av The
Beast. Oavsett vad man behöver - kondition,
styrka, kraft eller explosivitet - så kommer
Son of the Beast att tillhandahålla det.
Tillskillnad mot traditionella Battle Ropes är
Son of the Beast konstruerad för att tillämpa
graderat motstånd för att motverka kraften i
användarens rörelser. Detta gör att musklerna i hela kroppen drar ihop sig. Innesluten i
ett skyddande nylonhölje för säker träning
och levereras styckvis.
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Längd
300 cm
Hårdhet
22 kg
35 kg
48 kg
68 kg

Artikelnr
1530141
1530151
1530161
1530171
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ACCELERATOR
Stroops Accelerator har utformats för att
hjälpa idrottare att accelerera snabbare
och kraftfullare för längre sträckor. Accelerator fokuserar på att maximera idrottarens
6 första meter när hen accelererar. Med en
3 m lång Slastix fäst i selen och till ett fast
föremål får utövaren fördelarna av
motstånd och accelerationsträning upp till
6 m.

Hårdhet
35 kg
48 kg
68 kg

Artikelnr
1530201
1530221
1530231

EXPLOSIVE FIRST STEP
Som namnet antyder är Explosive First
Step det ultimata träningsredskapet för
sprinters och andra idrottare där snabb
acceleration är avgörande. Explosive First
Step är en kort och kraftig Slastix som
ger upp till 68 kg motstånd. Styrka,
snabbhet och explosivitet! Utför
mängder av polymetriska övningar och
ta träningen till en helt ny nivå!

Innehåller
1st Slastix 180 cm
1st Power Pull Belt
1st Anchor.
Hårdhet Artikelnr
35 kg
P10028
68 kg
P10030

SLASTIX 122
Slastix är en viktig del av många av Stroopsprodukter. Använd Slastix 122 som ett
singelredskap eller mixa och matcha med
handtag, selar, och manschetter för att
skapa ett specifikt och unikt
träningsredskap. Till skillnad från vanliga
expanderband som kan snäppa tillbaka och
orsaka allvarliga skador har Slastix ett
skyddande tygöverdrag som eliminerar inte
bara risken för skador utan gör även banden
näst intill oförstörbart genom skydd mot
UV-skador, slitage och översträckning.

Längd
122 cm
Hårdhet
7 kg
9 kg
11 kg
16 kg

Artikelnr
1530021
1530031
1530041
1530411

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

Artikelnummer
1530361
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UNIVERSAL SWIVEL BELT
Stroops Universal Swivel Belt är ett
mångsidigt bälte. Bältet har en gildring
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 övningar för
balans-, hastighet- och excentriskträning.

Artikelnummer
1530251

ANCHOR
30 cm långt förankringsband med
en D-ring.

Artikelnummer
1530531

FIT STICK PRO
Det ultimata redskapet för att bygga
corestyrka, explosiv kraft, flexibilitet och
uthållighet. Tillverkad i aluminium och
med lagrade öglor för att fästa Slastix i
som sedan fästs i ett fast föremål eller
fötterna. Detta skapar ett motstånd i en
mängd olika övningar och rörelser.

Artikelnummer
1530011

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 rörelse.
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HIT
CAGE
The core of every
functional training zone

Vi tillverkar HIT˜Cage-burar efter just dina behov
och din yta med en näst intill oändlig
anpassningsförmåga ända ned till färgkodning.
Med˜HIT Cage å
f r du möjligheten att ta del av de
senaste träningsprinciperna och -metoderna för
CrossFit och funktionell träning som engagerar
medlemmar.˜HIT Cage underlättar den
funktionella gruppträningen såväl som den
individuella samtidigt som den maximerar PT-tid
och intäkter.
Lämpar sig för både elitutövande och vardaglig
träning med flera alternativ för traditionella
kroppviktsövningar såsom pull-ups, push-ups,
monkey bar, inverterad rodd, step-ups och dips,
rep, suspensionträning, resistansband,
gymnastikringar och mycket mer.
HIT Cage-sortimentet producerar vi i Sverige.
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PULL UP BAR
- Pullupbar med chinsgrepp, strukturlack för
ett optimalt grepp
- Används också som väggfäste

Grepp
30 mm
Längd
92 cm
100 cm
200 cm

Artikelnr
1520751
1520741
1520731

MUSCLE UP BAR
- Muscle up bar för pull- och muscle ups
- Strukturlack för optimalt grepp.

Grepp
30 mm
Längd
100 cm
Artikelnummer
1520711

MUSCLE UP BAR
- Muscle up bar för pull- och muscle ups
- Strukturlack för optimalt grepp.

Grepp
30 mm
Längd
200 cm
Artikelnummer
1520721

SIDE WING
- Påbyggnad som skapar utrymme för
fler användare
- För att fästa Gym Rings eller
Body Trainer
- Fungerar även som en förlängning av
monkey bar och för pull ups

Grepp
32 mm
Längd
200 cm
Artikelnummer
1520391

TRAWLER
- Balk för fäste av klätterrep och ringar
- Monteras med Extension Pole
- Hänger utanför riggen

Artikelnummer
1520761
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DIP STATION
Dipshandtag som enkelt justeras i höjd

Greppbredd
40-70 cm
Grepp
40 mm
Artikelnummer
1520181

LOOP
- Fäste för bland annat Battle Rope
- Fästs på Pole

Artikelnummer
1520191

MONKEY BAR
- Armgångsstege för en riktig utmaning
- Strukturlack för ett optimalt grepp

Grepp
32 mm
Modell
Plane
Plane
Raised

Längd Artikelnr
100 cm 1520151
200 cm 1520351
200 cm 1520161

WALL BALL TARGET DB
Platta för kast med Wall Ball.

Artikelnummer
1520771
Dimensioner
H 92 x B 30 cm

FOOT PLATE
Fotsteg för lättare åtkomst till
Muscle Up- och Pull Up Bar.

Artikelnummer
1520781
Dimensioner
12 x 12 cm
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JUMP STATION
Hoppplatta som enkelt justeras i höjd

Artikelnummer
1520171

WALLBAR
Ribbstol för en mängd olika övningar

Dimensioner
B 100 cm
Artikelnummer
1520231

JOYSTICK
Fäste för skivstång för en mer
funktionell och effektiv
träning.

Artikelnummer
1520201

FLOOR BOARD
- Golvram som används när det inte
är möjligt att förankra Pole i golv
- Ramen anpassas efter riggens
dimension och utseende

Dimensioner
B 100 x H 5 mm
Artikelnummer
15200441

HALF RACK BARS
- Säkerhets- och avlastningsbom
vid användning av skivstång
- Levereras i par

Artikelnummer
1520221
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PEG BOARD 90x110 cm
- Pegboard som bygger upp styrka i
överkroppen
- Fästs i 1 meters sektioner

Dimensioner
B 900 x H 1100 x 100 mm

PEG BOARD 200x45 cm
- Pegboard som bygger upp styrka
i överkroppen
- Fästs i 2 meters sektioner

Dimensioner
B 2000 x H 450 x D 100 mm

CLIMBING ROPE
Klätterrep i hampamaterial.

Dimensioner
L 4000 x T 34 mm
Artikelnummer
2128101

BUMPER STORAGE
- Hyllplan för förvaring av viktskivor
och alla typer av bollar
- Fästs i 1 meters sektioner

Dimensioner
B 1000 x D 380 mm

KETTLEBELL STORAGE
- Hyllplan för förvaring av kettlebells
och hantlar
- Fästs i 1 meters sektioner
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BOX HOLDER
Förvaringsstativ för Medicin
Balls och Slamballs.

Artikelnummer
1520241

BOX HOLDER
- Stag för bland annat boxsäck
- Fästs på ett hörn

Artikelnummer
1520181

BAR HOLDER
Enkel och smidig förvaring av
skivstång

Artikelnummer
1520431

STORAGE HOOK
- Avlastningskrok för
skivstång som enkelt
- justeras i höjd
Levereras i par

Artikelnummer
1520211

REVVLL ONE
En reptränare med justerbart
motstånd. 4 m 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.

Artikelnummer
152431

Väggfäste 152421
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CORNER GYM
- Inbyggd Functional Trainer till
HIT Cage
- Kräver Casall Connecting Kit
(1520401)

Dimensioner
B 1000 x D 1000 mm
Vikpaket
2 x 90 kg
Artikelnummer
44200013

POLE

EXTENSION POLE

Stolpe till HIT Cage.

Förhöjningsstolpe för att
fästa Rope Bar i för
klätterrep och ringar.

Dimensioner
258 x 8 x 8 cm
Artikelnummer
1520091

Dimensioner
1200 x 80 x 80 mm
Artikelnummer
DIR001120
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Ett gruppträningsutbud med det lilla extra är
vad som kan skilja din anläggning från
konkurrentens på andra sidan gatan. Därför
vill vi hjälpa dig att utrusta din studio,
optimera underutnyttjat utrymme och
erbjuda lösningar som tilltalar ett stort antal
individer.
Vi har produkterna som krävs till gymmets
alla klasser - allt från pulshöjande boxning till
avslappnande yoga. Eller varför inte
använda produkterna som individuella
enheter för att ge dina medlemmar den
pulshöjande variationen som kanske saknas?

BOXING

SPARRING GLOVE
Perfekt för träning antingen på
boxsäck eller mittsar. Casall Sparring
Glove är funktionella, hållbara och
bekväma. Tillverkade av läder, PUmaterial och formsprutat skum som
ger ett utmärkt skydd för handen.

Storlek
S/M
L/XL

Artikelnummer
2319013
2319023

Storlek
S/M
L/XL

Artikelnummer
23171
23172

BAG GLOVE
Slaghandske i läder och PU-material.
Speciellt utformad för säck- och
mittsträning.
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CASALL
BOXING

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

Artikelnummer
2313093

ATTACHED MITTS
Lätt, slitstark och välstoppad mitt
tillverkad i läder. Levereras styckvis.

Dimensioner
B 23 x H 28 x T 10 cm
Artikelnummer
2303127

STRIKE SHIELD
Mitts för slag och sparkar. Tillverkad i
läder och PU material. Stoppning för
optimal slag absorption och kraftiga
handtag för säkert grepp. Levereras
styckvis.

Dimensioner
B 38 x H 65 x T 14 cm
Artikelnummer
2303157

PUNCH BAG
Med en materialteknologi som
kombinerar ett reptålig baslager med
ett slitstarkt toppskikt i 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.

Dimensioner
140 x 40 cm
Vikt
ca 40 kg
Artikelnummer
2303173
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CASALL
BOXING

BAG WALL BRACKET
Väggstativ för boxsäck.

Artikelnummer
2308163

SPRING
Extremt tålig stålfjäder som minskar
spänningarna i bocxsäckskedjan.

Artikelnummer
2301051

STORAGE SOLUTIONS

GLOVE AND MITTS RACK
Praktiskt golvställ för handskar och
mittsar som luftar handskarna mellan
passen samt håller ordning. Rymmer
20 par handskar eller mittsar.
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Dimensioner
H 190 x B 110 x D 50 cm
Artikelnummer
16600311
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YOGA
& AEROBICS

YOGA MAT
Bekvämt och halksäkert material som
är lätt att rengöra. Yogamattan har
öljetter med 36 cm cc för enkel
förvaring

Dimensioner
L 183 x B 61 x T 0.5 cm
Artikelnummer
2500019

AEROBIC MAT
En av de mest populära mattorna.
Denna lättviktmatta ligger platt, har
en halkfri yta och är perfekt för all
slags träning. Mattan har öljetter
med 36 cm cc.

Dimensioner
L 100 x B 50 x T 1 cm
Artikelnummer
2200051
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YOGA
& AEROBICS

YOGA BLOCK
Lättvikts yogablock som hjälper att
hitta korrekta yogaställningar. Gör
det utmanande att utföra nägra av
de svåraste positionerna och
rörelserna i yogasessioner.

Dimensioner
L 22.5 x B 15 x H 7.5 cm
Artikelnummer
2600271

YOGA STRAP
Perfekt redskap som möjliggör
även de svåraste positionerna i
yoga.

Dimensioner
L 224 x 3.8 cm
Artikelnummer
2600281

U-SHAPE
U-shape är unik med sin design och
funktion och riktar in sig på att träna
ben, rumpa och bröst. Balansera,
benböj, utfall eller armhävningar,
möjligheterna och användningsområderna är många.

Artikelnummer
2600081
Dimensioner
L 92 x B 33 x H 20 cm

GYM BALL 2 KG
Boll av högsta kvalitet. Innehåller 2
kg sand för stabilitet vid
golvövningar, samt användas som
motstånd vid lyftövning-ar.
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Storlek/Färg
65 cm/Silver
75 cm/Black

Artikelnr
2505065
2505075
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YOGA
& AEROBICS

GYM BALL
Ett mångsidigt redskap med obegränsat
antal träningsalternativ för mage, armar
och ben samt styrketräning.

Diameter
70 cm
Artikelnummer
2505070

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

Hårdhet/Färg
Lätt/Röd
Medium/Grå
Hård/Svart

Dimensioner
L 120 cm
L 120 cm
L 120 cm

Artikelnr
210371
210381
210391

STORAGE SOLUTIONS

MAT HANGER
Matthängare som fästs på vägg och
rymmer 10 st mattor.

Artikelnummer
16600261

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 st mattor.

Artikelnummer
16600221
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YOGA
& AEROBICS

GYM BALL RACK 5
Golvstativ som rymmer 5 bollar.

Dimensioner
137 x 130 cm
Artikelnummer
16600142

GYM BALL RACK
Väggställ för två gymbollar.

Artikelnummer
16600072

GYM BALL RACK SINGEL
Väggställ för en gymboll.

Artikelnummer
16600211

EXETUBE RACK
En bra förvaring för att samla och
hänga upp Exetubes, hopprep och
Elastic Bands.
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Artikelnummer
16600371

Product Catalogue
casallPRO.com

PUMP

PUMP WEIGHTS
Pumpvikter som är utformade med
bekväma handgrepp vilket gör dem
lätta att hantera och ger mölighet att
bekvämt arbeta genom ett komplett
utbud av övningar - med eller utan
stång. Pumpvikterna är belagda med
ett extremt strykåligt material.

Vikt
1.25 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg

Artikelnr
2406012
2406025
2406050
2406100

PUMP BAR
Solid pumpstång med TPU
strukturöverdrag för ett säkrare och
mer hygieniskt grepp.

Längd
140 cm
Vikt
2.9 kg
Grepp
25 mm
Artikelnummer
2402031
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CASALL
PUMP

PUMP BAR CHROME
Kraftig solid pumpstång
som tål lite tyngre
belastning. Stången har ett
lettrat grepp.

Längd
150 cm
Vikt
6 kg
Grepp
25 mm
Artikelnummer
2402071

PUMP COLLAR
Pumplås med clipfunktion för ett enkelt
handhavande.

Artikelnummer
2402061

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

Dimensioner
Ø 59 x H 22 cm
Artikelnummer
2600141

STEP UP BOARD
Stabil stepupbräda med god
hållbarhet och lång livslängd, halkfri
stötdämpande step yta, gummifötter
för ultimat grepp och stabilitet.
Justerbar i tre olika höjder.
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Dimensioner
L 97 x B 36 x H 16-21-26 cm
Artikelnummer
2600171
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CASALL
PUMP

STORAGE SOLUTIONS
PUMP RACK 20
Pumpställ för 20 set

PUMP RACK - ADD ON

DImensioner
D 56 x B 98 x H 158 cm
Artikelnummer
16600348

Påbyggnadsdel till Pump Rack 20
för extra förvaring av pumpvikter
(16600363).
Pump Rack Add On

STEPPER RACK
Smidig och smart förvaring av
stepupbrädor. Rymmer 10 st Steppers.

DImensioner
D 44 x B 105 x H 172 cm
Artikelnummer
16600203

BALANCE STEP WALL RACK
Väggförvaring av Balance Steps.

Dimensioner
L 128 x D 18 cm
Artikelnummer
16600333

BALANCE STEP RACK
Förvaringsställ med plats för
18 st Balance Step. Hjul för
enkel förflyttning.

Dimensioner
B 123 x H 200 x D 56 cm
Artikelnummer
16600231
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RECOVERY
& WARM UP

Get back on track starkare och snabbare än någonsin. Utvecklat speciellt
för uppvärmning och återhämtning så
att dina medlemmar kan få ut största
möjliga nytta av sin träning. Öka
flexibiliteten, bygg muskler, och få ny
styrka samtidigt som du minskar risken
för skador.
En perfekt komplement för alla atleter,
all rehabilitering och alla sorters
anläggningar.

RECOVERY
& WARM UP

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.

Diameter
7 cm
Artikelnummer
2504081

MASSAGE ROLLER
En massagerulle som når de djupaste
muskelvävanderna för att ge den mest
lugnande stress- och spänningsavlastningen. Något böjbar för bättre
prestanda.

Artikelnummer
2504141

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.

Dimensioner
Ø 14 x L 34 cm
Artikelnummer
2504131

FOAM ROLL
Används för att mjuka upp vävnader i
kroppen för att öka flexabiliteten,
balansen och styrkan. De större
storlekarna täcker ett stort muskelområde och gör den perfekt för
avancerade core- och balansövningar.

Storlek
Small
Medium
Large

Dimensioner
Ø 15 x L 31 cm
Ø 15 x L 61 cm
Ø 15 x L 91 cm

Artikelnr
2504071
2504061
2504101
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RECOVERY
& WARM UP

BALANCE CUSHION
Dubbelsidig balanskudde. Kan
användas som en balansbräda samt
massagekudde. Använd den med fria
vikter för att uppnå bättre resultat för
coremuskler eller använd den som ett
ryggstöd för att lindra stress och
spänningar i ryggen.

DImensioner
Ø 36 x H 8 cm
Artikelnummer
2603

BALANCE PAD
En mjuk balanstränare som fokuserar
på små mjuka rörelser. Lågintensitetsövningar som är perfekta för
uppvärmning och återhämtning.
Särskilt bra för den som behöver öka
sin fotstyrka och flexibilitet.
Balansplatta i trä. Lämpad för frisk
och rehabiliteringsträning.

DImensioner
L 50 x B 40 x H 6 cm
Artikelnummer
2600221

BALANCE BOARD
Balansplatta i trä. Lämpad för frisk
och rehabiliteringsträning.

DImensioner
Ø 40 x H 7 cm
Artikelnummer
2600051

LOOP BAND
Motståndsband i naturlatex. Perfekt
för stretching, rehab, och lättare
motståndsträning.
Hårdhet
Medium
Hard
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DImensioner
L 60 x B 5 x T 0.1 cm
L 60 x B 5 x T 0.15 cm

Artikelnummer
2600181
2600183
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FITNESS
FLOORS

FITNESS
FLOORS

FITNESS
FLOORS

Upptäck golvlösningarna till anläggningens alla
utrymmen - oavsett om det är till
gruppträningssalen, konditionsytan, receptionen
och omklädningsrummet, styrke- och
friviktsområdet eller funktionella zoner.

Solutions for every activity

Skapa ytor som är välkomnande och samtidigt
praktiska och funktionella. Ytor 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 www.casallPRO.com
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FITNESS
FLOORS

TURF
Njut av känslan att träna på gräs på inomhus och utomhus. Genom att kombinera resistens med mjukhet är
TURF det perfekta golvet för alla typer av träning. Egenskaper för tunga övningar såsom träning med bl.a.
slädar som samtidigt ger den ultimata komforten för fötterna.

MOTION
Om du letar efter ett starkt men extremt bekvämt golv så är vårt MOTION-golv det rätta valet för dig. Golvet
är deisgnat med naturgummi och är skapat för alla sorters gruppträningsaktivitetersom involverar mycket
rörelse

BODY MOTION
Det enda golv i världen som särskilt är utformat för markövningar. Perfekt för yoga, stretching, pilates et
cetera. Bekvämt golv med värmeisolering vilket gör övningarna till en mer njutbar upplevelse.

PERFORMANCE
Performance är ett 100% motståndskraftigt gymgolv som ger en elegans i såväl konditions- och det
funKtionella träningsområdet. Med en toppbelägning som förhindrar att utrustningen glider och med både
buller och vibrationsdämpning.

EXTREME
Pavigym Extreme är det mest motsåndskraftiga gymgolvet och lämpar sig för tyngdlyftning-,
frivikts- och styrketräningsområdet. Golvet är tillverkad med en specifik kombination av komponenter vilket
ger Extreme den högsta slitstyrkan och flexibiliteten i sin kategori.

ENDURANCE
Framtagen för funktionella träningsrum och viktträningszoner. Golvet är gjort av naturgummi med en hög
densitetsnivå och är känd för sin extrema hållbarhet och förmåga att suga åt sig ljud.

TATAMI
Den mest avancerade tekniska golvlösningen för kampsport. Designad för att absorbera kraftiga stötar och
gradvis återställa energi.

PRAMA
PRAMA

Interaktivt träningsgolv som kordinerar musik och belysning. För träning av smidighet, rörligheten, kondition
och styrka i grupp eller individuellt.

DURATRAIN
DURATRAIN

Duratrain är ett premiumgolv konstruerat för att maximera ljudabsorption, komfort, hållbarhet och funktionalitet. Reducerar vibrationer och hindrar ljud att vandra både inom anläggningen och till angränsande
områden.

REC RUB
REC RUB

Hållbarhet, flexibilitet, komfort och glidmotståndet på REC RUB gör det till ett bra underlag på frivikts
området. Ett återvunnit gummigolv på rulle med hög motståndskraft mot märken som är mycket enkel att
installera.

FITNESS FLOORS
FITNESS FLOORS

Ett elegant vinylgolv med en riktig träkänsla som tål extremt slitage. Integrerad stegljudsdämpning och Lock
Click System.
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FITNESS
FLOORS

TURF
Njut av känslan att träna på gräs på inomhus
och utomhus. Genom att kombinera resistens
med mjukhet är TURF perfekta för tunga
övningar såsom träning med bl.a. slädar som
samtidigt ger den ultimata komforten för
fötterna.
TURF går givetvis att anpassa med funktionella
träningsmarkeringar för att underlätta och ge
vägledning vid olika övningar. Allt med samma
utseende och känsla av äkta gräs. Du har även
möjlighet att skräddarsy ditt TURF-golv till
färgen. Välj mellan regnbågens alla färger för att
stämpla din anläggning med ditt unika
varumärkes färger.
Dimensioner
B 2 x L 10.6m x H 22mm med / utan markering
B 2 x L 15,6m x H 22mm med / utan markering
B 2 x L 20,6m x H 22mm med / utan markering
B 2 x L 10m x H 11mm utan markering
B 2 x L 15m x H 11mm utan markering
Tjockhet
11 mm

Vikt
2.293 gr/m2
(+/- 10%)

DURATRAIN
Duratrain är ett premiumgolv konstruerat för att
maximera ljudabsorption, komfort, hållbarhet
och funktionalitet. Träningslokaler är inte alltid
de tystaste platserna men med sin design och
konstruktionsegenskaper i gummiblandningen är
Duratrain överlägsen på marknaden när det
kommer till ljudisolering och stötdämpning.
Duratrain reducerar vibrationer och hindrar ljud
att vandra både inom anläggningen och till
angränsande områden.
Toppskiktet består av gummistränger som griper
tag i varandra och ger en tätare och slätare yta.
Otroligt starkt och enkelt att underhålla. De
flesta av marknadens gummiplattor har granulat
och kornpartiklar i sitt toppskikt som inte bara
gör det svårare att städa utan gör dem porösa.
Det betyder att golvet så småningom kommer
att lossna och tappa sin funktion. Med sin
slitstyrka och dess konstruktion kan Duratrain
gymgolv användas överallt – crossfit, styrke- och
tyngdlyftning samt frivikts- och konditionsområdet.
Tjockhet Dimensioner
3 cm
61 x 61 cm
7 cm
61 x 61 cm
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Vikt
8 kg/ruta
13 kg/ruta
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FITNESS
FLOORS

CASALL FITNESS FLOORS
Ett elegant vinylgolv med en riktig
träkänsla som tål extremt slitage. Integrerad stegljudsdämpning och Lock Click
System.
Tjockhet
5.5 mm

Dimensioner
177 mm × 1210 mm

Vikt
6 kg/m2

EXTREME
Pavigym Extreme är det mest motsåndskraftiga
gymgolvet och lämpar sig för tyngdlyftning-,
frivikts- och styrketräningsområdet. Golvet är
tillverkad med en specifik kombination av
komponenter vilket ger Extreme den högsta
slitstyrkan och flexibiliteten i sin kategori.
Extreme 7mm:
Superiornivå av resistens mot skador från
friviktsområdet (mediumlaster) samt fitness- &
funktionella områden. Hög absorptionsförmåga
av fallande föremål.
Extreme S&S 22mm:
Speciellt utformad för tunga lyft och styrketräning
(crosstraining) där maximal nivå av resistens och
ljudabsorption krävs.
Tjockhet
7 mm

Dimensioner
90 x 90 cm

Vikt
7,2 kg/ruta

Densitet
1.200 kg/m3

REC RUB
En bra och enkel lösning för skydd mot stötar
och fall. Hållbarhet, flexibilitet, komfort och
glidmotståndet på REC RUB gör det till ett
bra underlag på frivikts området. Ett
återvunnit gummigolv på rulle med hög
motståndskraft mot märken som är mycket
enkel att installera.
Tjockhet
8 mm

Dimensioner
1.25 x 10 m

Vikt
100 kg/rulle

Denistet
960 kg/m
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LOCKERS
& INTERIOR

PROs kvalitetsinredning och möbler för
reception och omklädningsrum kombinerar
praktisk funktion, exklusiva materialval
med design i ren perfektion. Dina val och
önskemål står alltid i fokus hos oss då vi
har lösningarna för både stora och små
utrymmen.
Skapa en unik image för din anläggning
med hjälp av våra kundanpassade
lösningar som kan brytas ned till minsta
detalj - allt efter design och vision, färger
och material. Tillsammans sitter vi på
kunskapen och resurserna som kan hjälpa
dig att utforma din drömanläggning.

LOCKERS
& INTERIOR

LOKSA™ SERIE
MODEL A

MODEL B

MODEL C

MODEL D

MODEL E

MODEL L
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LOCKERS
& INTERIOR

Kläd- och säkerhetsskåp i metall. Tillverkade av högkvalitativt stål med en genomtänkt och
väldesignad konstruktion. Den moderna pulverlacken gör serien till något utöver det vanliga. Låt
dig överraskas av LOKSA.

TEKNISK BESKRIVNING
- Med/Utan lamellventiler
- Tåliga ståldörrar/luckor
- Pulverlackerad metall med ventilationshål 1,2,3,4,5
fack och Z-kombination
- Sockel eller ben med integrerad eller matchande
fristående bänk
- Mer än 200 RAL färger för stomme och luckor Alla
typer av låslösningar

Färgskala för LOKSA + ytterligare 200 RAL

BÄNKYTA

KONFIGURATIONER
- Galvaniserad stomme och dörr/lucka (spa

Cordura®

Laminerad bräda

Naturligt trä

Plankor

och simhallar etc)

- Industriell design
- Måttanpassade enheter
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LOCKERS
& INTERIOR

ARTA™ SERIE
MODEL A

MODEL B

MODEL C

MODEL D

MODEL E

MODEL L
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LOCKERS
& INTERIOR

ARTA-skåp för omklädningsrum är säkrare och tål slitage bättre än möbler som tillverkas endast av
träskivor. Den perfekta kombinationen av robust stålkonstruktion i olika färger och ett stort urval
laminerade skivor.

TEKNISK BESKRIVNING
- Mer än 100 olika färger och dekorer för

dörrar˜och luckor
Tålig stomme
Mer än 200 RAL färger för stomme
Pulverlackerad metall med ventilationshål
1,2,3,4,5 fack och Z-kombination
Sockel eller ben med integrerad eller˜ fristående
bänk
- Alla typer av låslösningar

-

KONFIGURATIONER
- Galvaniserad stomme och dörr/lucka (spa

Färgskala för ARTA + ytterligare 200 RAL

BÄNKYTA

Cordura®

Laminerad bräda

Naturligt trä

Plankor

och˜simhallar etc)
- Industriell design
Måttanpassade enheter

-
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LOCKERS
& INTERIOR

KILI™ SERIE
MODEL A

MODEL B

MODEL C

MODEL D

MODEL E

MODEL L
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LOCKERS
& INTERIOR

Hybridprodukter som kläd- och säkerhetsskåp är en sammanställning av metallram och
fronter i lackad med MDF.

TEKNISK BESKRIVNING
- Högglans eller matta MDF dörrar
- Mer än 200 färger för stomme och dörrar Tålig
stomme

- Pulverlackad metall med ventilationslås 1,2,3,4,5
fack och Z-kombination
- Sockel eller ben med integrerad eller
fristående˜bänk
- Alla typer av låslösningar

KONFIGURATIONER
- Galvaniserad stomme (spa) Måtanpassade
- enheter
- Mer än 200 RAL och ICA färger för dörrar

Färgskala för KILI + ytterligare 200 RAL

BÄNKYTA

Cordura®

Laminerad bräda

Naturligt trä

Plankor

och˜luckor
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DESIGNER
SPORTSWEAR
FROM SWEDEN
SINCE 1984

Casall PRO Sweden
Malmgatan 18 60223
Norrköping

Casall PRO Norway
Sjølyst Plass 3 0278
Oslo

+46 11 32 56 22
infopro@casall.se

+47 22 25 55 76
post@casall.no

www.casallPRO.com

