
Een commercieel programma tapijttegels

speciaal ontwikkeld voor kantoren.

Akoestisch projectvinyl met ijzersterke

onderhoudsarme toplaag. Comfortabel

loopcomfort en duurzame kwaliteit.

Een harde vloerbedekking met textiele toplaag

en warme uitstraling. Levenslange anti-bacteriële

werking en hoge akoestische waarden.

Flexibele loopschoonsystemen.

Stopt vuil en vocht. Beschermt en houdt

achterliggende vloeren schoon en droog.

Engineered for Life

Powerful Clean Off Systems

Think Outside the Square

Best in Class
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www.bonar f loors .com

Vlietsend 20a, 1561 AC Krommenie, Nederland. Tel. +31 75 6273273

Productielocaties in Engeland, Frankrijk en Nederland.

Verkoopkantoren in Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Hong Kong.
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Zowel in functioneel als esthetisch

opzicht loopt Coral voorop en is het

blijvend innovatief door eigen

Coral stopt 90% van het binnengelopen vuil en vocht

Dagelijks wordt onnoemelijk veel vuil

en vocht via de schoenen verplaatst.

Inloopvuil en -vocht veroorzaken niet

alleen slijtage aan de vloer maar maken

ook dat onderhoud jaarlijks een groot

gedeelte van het budget uitmaakt.

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat

90% van de totale schoonmaakkosten

van vloeren op gaat aan onderhoud 

door ingelopen vuil en vocht. Een goede

entreemat of liever een loopschoonzone

levert een besparing tot wel 65%.

Coral is al meer dan 40 jaar internationaal

marktleider op het gebied van

geavanceerde loopschoonoplossingen.

Product

Classic

Duo

Brush Activ

Luxe

Grip HD

Grip MD

Binnen

Locatie

Buiten Vuil Vocht Zwaar Medium

Probleem Gebruik
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Een entree met 6 meter Coral

Effectiviteit Coral

ontwikkeling en onderzoek. Dankzij 

de ruime collectie wordt voor elke

entreeruimte een passende oplossing

geboden, het brede kleurenpalet sluit

aan bij elk ontwerp en bij elk type

achterliggende vloer.

Keuzewijzer



geeft deze richting aan.

• Vermijd naden in het looppad, liever 

een naad links en rechts van het 

looppad dan in het midden.

• Vermijd direct zonlicht, tocht en 

straling van warmte-afgevende

apparaten tijdens de installatie.

• Werk voor het gemak vanuit de 

ruimte naar de drempel van de 

entreedeur toe.

Afhankelijk van de situatie zijn er drie

installatiemethoden:

1. Los gelegd: Dit kan mits het materi-

aal uit één deel bestaat en niet groter

is dan 2 x 3 meter. U kunt de mat zowel

opliggend als in een verdieping plaat-

sen. Bij opliggend plaatsen, de vinyl

randen rondom niet verwijderen. Deze

zorgen ervoor dat de mat tijdens

gebruik niet gaat opkrullen.

2. Antislip lijm: Ook hiervoor geldt 

dat het materiaal uit één deel moet

bestaan en niet groter mag zijn dan 

2 x 3 meter.

3. Volledig verlijmen: Dit is verplicht

indien er meerdere delen worden

geplaatst of als de mat groter is dan 

2 x 3 mter.

Specifieke leginstructies

Coral Duo

• Let op! De productierichting van 

Coral Duo is ongelijk aan de loop-

richting. De ribbels dienen dwars op 

de looprichting gelegd te worden.

Houd hier ook rekening mee bij het 

berekenen van het benodigd mate-

riaal. Coral Duo wordt op 200cm 

geproduceerd, deze 200cm wordt 

in de lengte gelegd.

• In entrees waar één baan Coral Duo 

wordt toegepast (lengte in de loop rich-

ting van de entree is maximaal 200cm) 

kan het materiaal los gelegd worden.

• In entrees waar meerdere banen Coral

Duo worden toegepast (lengte in de 

looprichting van de entree is groter 

dan 200cm), dienen de banen volle-

dig te worden verlijmd voor optimaal 

gebruik en een lange levensduur.

• Coral Duo dient volledig te worden 

verlijmd bij rollend verkeer, zoals 

koffiekarren, winkelwagens en bran-

cards ongeacht het aantal banen.

• Voor een strakke installatie moet 

vanaf de bestaande vloer(bedekking) 

naar de ingang toe gewerkt worden.

• Leg de te snijden banen achter elkaar 

in de looprichting van de entree met 

de vinyl stootranden naar elkaar toe.

• Snijd met een scherp mes de vinyl 

stootrand van één baan af.

• Snijd van de aansluitende baan de 

vinyl stootrand PLUS de eerste ribbel 

af. Leg beide banen tegen elkaar en er

ontstaat een naadloze en onzichtbare

overgang tussen de beide banen.

• Snijd de overige banen op dezelfde 

manier en leg ze tegen elkaar totdat u

bij de ingang bent. Verlijm alle losse 

banen met de ondervloer.

Specifieke leginstructies

Coral Grip

Coral Grip met rug is bestemd voor

binnen gebruik en Coral Grip met open

structuur is voor buiten. Beide produc-

ten kunnen prima geïnstalleerd worden

op een vlakke, harde ondervloer.

Daarbij is verlijmen overbodig. In de

leginstructies wordt er dan ook van uit

gegaan dat alle Coral Grip matten los

worden gelegd.

Houd bij de installatie van Coral Grip

rekening met het volgende:

• Laat Coral Grip uitgerold en vlak 

Ondervloer

De ondervloer dient permanent droog,

druk- en trekvast, scheurvrij, vlak, vet-

en vuilvrij te zijn. Er mogen geen lijm-

resten aanwezig zijn en de afwerklaag

moet een goed hechtend vermogen

hebben.

Cement gebonden ondervloeren:

Deze ondervloer dient eerst  op vocht

te worden gecontroleerd. Het maxi-

mum vochtpercentage is 2,5%. De vloer

moet volledig uitgehard, droog en van

iedere oneffenheid verschoond te zijn.

Niet vrijdragende vloeren moeten wor-

den voorzien van een vochtscherm.

Indien de ondervloer korrelig, ruw 

of beschadigd is, moet deze worden

geëgaliseerd met een minimale laag-

dikte van 2mm. Poreuze of korrelige

ondervloeren eerst behandelen met

een voorstrijkmiddel.

Anhydriet ondervloeren:

Deze ondervloer dient eerst op vocht

te worden gecontroleerd. Het maxi-

mum vochtpercentage is 0,5%. Deze

ondervloer moet eerst geschuurd en

gezogen worden alvorens tot installatie

kan worden overgegaan. In veel geval-

len is het noodzakelijk vooraf een voor-

strijklaag in combinatie met egalisatie

aan te brengen.

Primeren

In bepaalde gevallen is het nodig de

ondervloer voor te behandelen met

een primer. Het type primer dat u

nodig heeft, hangt af van de soort

ondervloer. Primers worden geleverd

door diverse lijmfabrikanten. Laat u

zich vooraf goed adviseren en verwerk

de primer conform de instructies.

Primers:

• Verbeteren de toplaag van de onder-

vloer en binden achtergebleven stof.

• Verbeteren de hechting met de 

egalisatielaag.

• Voorkomen vochtonttrekking uit 

de natte egaliseerlaag.

• Verminderen luchtbellen in de 

egalisatielaag.

Egaliseren

Ondervloeren die niet vlak zijn, zijn

ongeschikt voor installatie. U kunt de

ondervloer vlak maken door middel

van egalisatie. Het type egalisatiepro-

duct dat u nodig heeft, hangt af van

het soort ondervloer. Laat u zich vooraf

goed adviseren door een lijmfabrikant

en verwerk de egalisatie conform zijn

instructies.

Algemene leginstructies voor

alle Coral producten

• De minimum temperatuur van de 

ondervloer, de omgeving en de lijm 

dient 15 graden Celsius te zijn.

• De relatieve luchtvochtigheid mag 

niet hoger zijn dan 70%.

• Controleer bij meerdere rollen aan 

de hand van de sticker op de rol of 

deze allemaal uit dezelfde partij 

komen.

• Laat Coral 8 uur acclimatiseren op 

de installatielocatie.

• Snijd Coral op maat via de rug met 

behulp van een rei of een liniaal.

Dit zorgt voor behoud van de polen.

• Verlijm Coral met een FR-latex rug 

altijd volledig met de ondervloer.

• Coral heeft een vleug, dit betekent 

dat alle banen in dezelfde richting 

gelegd moeten worden voor een 

mooi resultaat. De pijl op de rug 

Leginstructies

Coral

Lijmfabrikanten in Nederland 

Eurocol B.V. Nederland

T. +31 (0)75 6271600

www.vloerlijmen.nl

Unipro/Uzin Nederland

T. +31 (0)53 5737373

www.unipro.nl

Henkel/Thomsit Nederland B.V.

T. +31 (0)30 6073479

www.henkel.nl

Bostik Findley B.V.

T. +31 (0) 73 6244244

www.bostikfindley.nl

Lijmfabrikanten in België

Unipro België

T. +32 (0)92 225848

www.unipro.be

Henkel België

T. +32 (0)2 4212711

www.henkel.be

Bostik Findley B.V.

T. +32 (0)2 3702056

liggend 8 uur acclimatiseren op de 

installatielocatie.

• Indien Coral Grip met open structuur 

wordt toegepast in een put c.q. uit-

sparing, dient u rekening te houden 

met een overmaat van 2% in de 

lengterichting. Coral Grip met open 

structuur krimpt na ingebruikname 

enigszins, waardoor de overmaat 

uiteindelijk zorgt voor aansluiting in 

de put c.q. uitsparing.

Het naadloos verbinden van Coral Grip:

• Voor een mooi resultaat moet u er op 

letten dat de structuur van het mate-

riaal in dezelfde richting loopt.

• Voor een perfecte aansluiting moeten

de te verbinden delen beide haaks 

afgesneden zijn.

• De losse delen worden aan elkaar 

verbonden via een lasband die aan de

onderzijde van de mat wordt geplakt.

Deze lasband moet u insmeren met 

koudlaspasta. Bevestig de losse delen 

met lasband aan elkaar, waarbij de 

lasband gelijk over de beide delen is 

verdeeld. Laat de pasta daarna drogen.

• Duw de naad open en vul deze met 

koudlaspasta. Vouw daarna de naad 

weer dicht en druk deze stevig aan.

• Plaats voor een sterke verbinding een

gewicht op de gelaste naad en laat 

het geheel minimaal 8 uur drogen.

Op deze manier kunt u ook een rand-

profiel aanbrengen op de voor- en ach-

terkant van de Coral Grip mat. Let op!

Bij het rondom aanbrengen van een

randprofiel kan de mat vervormen,

dit valt buiten de garantie.

Leginstructies voor Coral 

op trappen

Let er bij stoffering van trappen op dat 

u Coral met een FR-latex rug toepast.

Alleen de Coral Classic en Coral Brush

Activ zijn hiervoor geschikt. Bij het 

verlijmen van Coral met een FR-latex

rug op een trap dient u als volgt te

werk te gaan:

• Zorg ervoor dat de trap schoon, stof- 

en vetvrij, glad, droog en vlak is en 

een goed hechtende toplaag heeft.

• Snijd Coral op maat om de trap te 

stofferen.

• Rubber trapneuzen zijn gewenst 

• Bij doorstofferen: afronding aan 

voorzijde trede dient een straal te 

hebben van minimaal 2cm.

• Laat u adviseren door uw lijmleveran-

cier voor de toe te passen lijm op 

Coral met een FR-latex rug.

• Gebruik nooit contactlijm, omdat 

deze kleverig blijft en verschuiving 

van Coral tot gevolg kan hebben.

• Smeer zowel lijm op de rugzijde van 

de Coral als op de traptrede en laat 

dit goed drogen.

• U kunt Coral pas op de trap verlijmen 

als de lijm goed “tacky” (hechtend) is.



Het onderhouden en reinigen

van uw Coral product

U kiest een goed en effectief schoon-

loopproduct om uw achterliggende

vloer te beschermen en schoon te

houden. Om deze effectiviteit te

behouden is het van groot belang om

de mat goed te onderhouden en te

reinigen. Uw Coral entreevloerbedek-

king blijft er jarenlang fantastisch 

uitzien als:

• er regelmatig borstelend wordt 

gezogen met een borstelzuiger

• vlekken onmiddellijk worden 

verwijderd

• het periodiek wordt gereinigd

Met een simpel onderhoudsprogram-

ma voor dagelijks en periodiek onder-

houd blijft Coral er uitzien als op de

dag dat het werd gelegd!

Dagelijks onderhoud

De eenvoudigste en meest uitgevoerde

onderhoudsactiviteiten zijn borstelend

zuigen en vlekken verwijderen.

Borstelend zuigen:

Dagelijks tot minimaal één keer per

week, afhankelijk van het verkeer in de

entree en het vuilaanbod. Grondig bor-

stelend zuigen is een economische en

effectieve manier om vuil en stof te

verwijderen. Een borstelzuiger werkt

beter dan een reguliere stofzuiger. Een

borstelzuiger kan gelijktijdig borstelen

en zuigen waardoor het vuil dat diep in

de poollaag zit ook wordt verwijderd.

Bovendien worden platgelopen polen

Onderhoud en

reinigen van

uw Coral 

product

weer opgeborsteld. Het is verstandig

om afwisselend in de lengte- en 

breedterichting te zuigen.

Controleer voor het gebruik van de

borstelzuiger of het filter schoon is,

de slang niet verstopt is en de stofzak

niet vol is.

Vlekken verwijderen:

• Hoe eerder de vlek behandeld wordt,

des te beter het resultaat. Verwijder 

een vlek dus direct na het ontstaan,

ook al is de vlek niet meteen zicht-

baar. Er zijn namelijk producten 

waarvan de vlekken pas in een later 

stadium zichtbaar worden.

• Werk altijd van de buitenkant van 

de vlek naar binnen om uitbreiding 

te voorkomen.

• Gebruik voor de vaste bestanddelen 

het RVS plamuurmes uit de Bonar 

Floors vlekkenkit of een lepel en 

neem daarna de vloeibare bestand-

delen zo veel mogelijk op met een 

droge doek.

• Daarna de vlek opdeppen met een 

schone, licht vochtige doek. Niet 

wrijven!

• Herhaal deze handeling totdat er 

geen vuil meer wordt opgenomen 

door de doek.

• Grote verse vlekken kunnen het beste

verwijderd worden door spoelen met 

koud, schoon water (zonder reini-

gingsmiddelen). Gebruik hiervoor een

sproei-extractie-apparaat. Een andere 

mogelijkheid is de losliggende mat 

uit de entree te verwijderen en deze 

buiten veelvuldig te spoelen met 

behulp van een tuinslang totdat de 

vlek verwijderd is.

• Als er vlekken achterblijven, kunt 

u deze verder behandelen met de 

Bonar Floors Vlekkenkit. Meer 

informatie hierover, elders in 

deze brochure.

• Let op! Gebruik nooit vlekkenmid-

delen die bleekmiddelen (chloorkool

waterstoffen) bevatten.

• Indien er na uitgebreide behandeling 

met de Bonar Floors Vlekkenkit nog 

steeds vlekken achterblijven of indien

er sprake is van oudere, droge vlek-

ken, dan kunt u contact opnemen 

met en door de Stichting Waarborg 

Tapijt- & Meubelreiniging erkend 

schoonmaakbedrijf voor advies 

op maat.

Algemeen: Kauwgom verwijderen

Kauwgom in de mat is een veelvoor-

komend probleem. Er zijn speciale

kauwgomverwijderingsmiddelen op 

de markt verkrijgbaar, waarbij er een

onderscheid is te maken tussen hard-

makende en zachtmakende middelen.

• Gebruik voor de textiele Coral entree

vloerbedekkingen een kauwgom-

verwijderingsmiddel dat de kauwgom

hard maakt. U kunt het daarna ver-

pulveren en opzuigen. Lees voordat 

u begint de bijgeleverde instructies.

• Gebruik voor de niet-textiele Coral 

entreevloerbedekkingen (Coral Grip) 

een kauwgomverwijderingsmiddel 

dat de kauwgom zacht maakt of 

gebruik een stoomreiniger. De metho-

de waarbij kauwgom hard wordt,

raden wij u sterk af omdat bij de 

verpulvering Coral Grip kan 

beschadigen.

Lees voordat u begint de bijgeleverde

instructies.

De Bonar Floors vlekkenkit

De Bonar Floors vlekkenkit is speciaal

ontwikkeld voor het dagelijks verwijde-

ren van vlekken uit Coral en/of Flotex.

De vlekverwijderinstructie en de vlek-

kentabel zoals opgenomen in deze

brochure maken ook deel uit van de

vlekkenkit. U kunt deze bij Bonar 

Floors bestellen.

Wilt u James vlekkenwonder en/

of James vlekkenspray uit de vlekken-

kit nabestellen? Kijkt u dan op

www.james.nl. Hier vindt u verkoop-

punten bij u in de buurt.



Coral 

vlekkentabel

Periodiek onderhoud

Afhankelijk van het verkeer in de

entree, van licht tot zwaar, dient Coral 1

tot 12 keer per jaar periodiek gereinigd

te worden. Periodiek onderhoud is

nodig wanneer de mat verzadigd is en

borstelend zuigen geen bevredigend

resultaat meer geeft. Een verzadigde

mat zit vol stof en vuil en doet zijn

werk niet meer. Vuile plekken en loop-

paden worden zichtbaar en vocht en

vuil worden niet meer voldoende

opgevangen in de entree. Het gevolg

hiervan is dat straatvuil verder het

gebouw ingelopen wordt.

Tijdens periodiek onderhoud wordt

niet alleen oppervlakkig maar ook die-

per gelegen vuil verwijderd. Dit wordt

met dagelijkse reiniging niet bereikt.

De platgelopen pool hersteld zich

waardoor de vuil- en vochtabsorberen-

de werking van de mat als geheel ver-

betert. Na periodiek onderhoud is de

werking van de mat weer optimaal.

Zo heeft u langer plezier van uw mat

en bespaart u op de overige schoon-

maakkosten. Periodiek onderhoud via

de sproei-extractie-methode levert de

beste resultaten op vanwege het grote

spoelvermogen, maar deze methode 

is niet op alle locaties even geschikt

gezien de noodzakelijke droogtijd die

het met zich meebrengt.

Poederreiniging is dan een goed 

alternatief, omdat deze methode geen

droogtijd vereist en zodoende gedu-

rende openingsuren van de locatie 

kan plaatsvinden.

Sproei-extractie

Voorafgaande aan de sproei-extractie-

methode kan een reinigingsmiddel

over de mat worden verneveld.

Vervolgens wordt met het sproei-

extractie apparaat heet water in de mat

geïnjecteerd en onmiddellijk, samen

met het losgeweekte vuil, weer opge-

zogen door een smalle zuigmond.

Water is een ideale transporteur om

vuil uit de mat te verwijderen. Na

behandeling moet de mat door-en-

door drogen om snelle vervuiling te

voorkomen. De droogtijd is afhankelijk

van de toegepaste sproei-extractiema-

chine. Een draagbare machine heeft

een langere droogtijd nodig dan een

niet-draagbare truckmountmachine.

Een sproei-extractie apparaat kunt u

huren bij de tapijthandel, drogisterijen

en doe-het-zelf-zaken. Verder behoren

ze tot de standaard uitrusting van elk

professioneel schoonmaakbedrijf.

Indien u zelf sproei-extractie wilt toe-

passen, laat u zich dan vooraf goed

adviseren door vakmensen. Bij onjuist

gebruik kan de sproei-extractie metho-

de textiele vloerbedekkingen onher-

stelbaar beschadigen.

Enkele aandachtspunten bij 

sproei-extractie:

• De mat altijd grondig borstelend 

zuigen voordat u begint met 

sproei-extractie.

• Regel de watertoevoer van de 

machine; te weinig water betekent 

onvoldoende reiniging, te veel water 

vertraagt de droogtijd.

• Het water mag niet warmer zijn 

dan 60°C.

• Gebruik zeer weinig schoonmaak-

middel en spoel grondig: achter-

blijvend schoonmaakmiddel trekt 

sneller nieuw vuil aan.

Verklaring van de symbolen:

u Vaste bestanddelen zoveel mogelijk ver-

wijderen. Direct daarna behandelen met 

schoon koud water zonder reinigingsmid-

delen. Doek natmaken, uitwringen, op 

vlek leggen en zo laten drogen. Hierna 

inspuiten met water en met grote halen 

droog wrijven.

n Vlek laten drogen, daarna James 

Vlekkenwonder op de vlek aanbrengen.

Volg verdere instructies op het etiket 

voor verwijdering van de vlek.

l Spray James Vlekkenspray op een doek.

Hiermee in grote halen de vlek verwijderen.

Volg verdere instructies op het etiket voor 

verwijdering van de vlek.

s Spray James Vlekkenspray kort op én onder

de vlek, 5 minuten laten inwerken. Schraap 

met plamuurmes losgekomen vuil weg en 

herhaal indien nodig. Daarna met doek in 

grote halen droogwrijven.

Periodiek

onderhoud

Soort vlek Omschrijving Verse Hardnekkige 

vlekken vlekken

Cosmetica crème, zalf, olie, l l

lipstick, nagellak, l l

tandpasta u n

Diversen asfalt, bitumen, granol, l l

gras, bladgroen, u n

kalk, cement, mortel, u n

modder (eerst drogen en u u

stofzuigen),

roet, schoenstrepen, l l

roest, n n

watervlekken, n n

zepen, u u

onbekend u l dan  n

Dranken limonade, frisdrank, u n

vruchtensap, u n

koffie, cacao, thee, u n

wijn, sterke drank, likeur u n

Etenswaren beleg, stroop, jam, suiker, u n

boter, vet, vette spijzen, l l

chocolade, snoep, drop, u n

fruit, groenten, u n

kauwgom, s s

ketchup, mosterd, u n

plantaardige olie, mayonaise, l l

soep, saus, jus, l l dan n

ijs, u n

zuivel, yoghurt, melk, ei u n

Hobby krijt, waskrijt, vetkrijt, l l

lijm, hars, s s

potlood, inkt, viltstift, balpen, l l

verf, vernis, acryl l l

Lichamelijk bloed, u n

(ook huisdieren) braaksel, u n

urine, faeces, vogelpoep u n

Vetten en boenwas, meubelolie, l l

Oliën schoensmeer, l l

olie, smeermiddelen l l



• Gebruik nooit een schoonmaak-

middel dat bleekmiddelen (chloor-

koolwaterstoffen) bevat.

• De gehele oppervlakte van de mat 

moet behandeld worden om strepen 

en banen te voorkomen.

• De mat moet na behandeling door-

en-door drogen om snelle vervuiling 

te voorkomen.

Poederreiniging

Bij poederreiniging wordt gebruik

gemaakt van een vochtig, vuilabsorbe-

rend poeder dat is gedrenkt in reini-

gingsmiddel. Het reinigingsmiddel

absorbeert het vuil dat in de mat zit.

De poederreiniging methode heeft

meerdere voordelen. Deze methode is

geschikt op locaties waar werken met

water problemen geeft en/of waar 

weinig tijd is voor droging. De mat

wordt namelijk niet nat en kan tijdens

de reiniging en direct daarna belopen

worden. Bovendien brengt deze

methode weinig risico met zich mee.

U strooit het poeder op de mat en bor-

stelt het erin. Het vuil wordt dan opge-

nomen in het poeder. Na de droogtijd

van minimaal 60 minuten wordt het

poeder samen met het vuil opgezogen

met een borstelzuiger. Overtuig uzelf

ervan dat al het poeder uit de mat

opgezogen is aangezien achtergeble-

ven poeder sneller nieuw vuil aantrekt.

Speciale reinigings- en onder-

houdsgegevens Coral Grip

Coral Grip met rug is bestemd voor

binnen gebruik en Coral Grip met open

structuur is voor buiten. In het onder-

houdsadvies wordt ervan uit gegaan

dat beide Coral Grip matten los worden

gelegd. Het maakt daarbij voor het

onderhoud niet uit of de mat voorzien

is van een rug of niet.

Als de mat toch verlijmd moet worden

met de ondergrond, houdt dan reke-

ning met het soort vervuiling dat 

verwacht kan worden en met de con-

sequenties hiervan voor het reinigen 

van de mat.

Dagelijks onderhoud

Dagelijks grondig zuigen met een

krachtige borstelzuiger is een economi-

sche en effectieve manier om vuil en

stof te verwijderen. Let u er daarbij op 

dat los, droog vuil volledig wordt 

verwijderd.

Periodiek onderhoud

Als het vuil verzonken ligt in de mat en

niet meer met de borstelzuiger verwij-

derd kan worden, dan wordt het tijd

voor periodiek onderhoud. Neem de

mat op en schud los vuil eraf. U kunt de

mat vervolgens schoonspuiten met en

hogedrukspuit of tuinslang. Gebruik

lauw water en een neutraal reinigings-

middel om eventuele chemische,

olie- en vetdeeltjes uit te spoelen.

Coral is ontwikkeld voor entrees waar

dagelijks tientallen tot duizenden men-

sen passeren en voldoet daarom aan

de hoogste kwaliteitseisen. Op uw

Coral entreevloerbedekking krijgt u 

5 jaar garantie op slijtvastheid en fabri-

cagefouten mits de installatie en het

onderhoud geschiedt conform de voor-

geschreven instructies. De complete

garantievoorwaarden zijn op aanvraag

verkrijgbaar.

De afgegeven 5 jaar garantie is van toe-

passing indien bij installatie van de Coral

entreevloerbedekking rekening is gehou-

den met de volgende aandachtspunten:

• Coral biedt loopschoonoplossingen 

voor binnen en buiten. De Coral pro-

ducten zijn erop aangepast om een 

effectieve werking te garanderen.

Coral Classic, Coral Brush Activ, Coral 

Duo, Coral Luxe en Coral Logo zijn om

die reden alleen geschikt aan de bin-

nenzijde van de entree. Coral Grip 

kan zowel binnen als buiten toe-

gepast worden.

• Let er bij stoffering van trappen op,

dat u Coral met een FR-latex rug 

toepast voor een perfecte aansluiting 

van Coral op uw trap. Alleen Coral 

Classic en Coral Brush Activ met 

FR-rug zijn geschikt voor gebruik 

op trappen.

• Om kleurverschillen te voorkomen 

dient er bij installatie van meerdere 

banen Coral op gelet te worden dat 

alle rollen uit dezelfde partij komen.

Dit kan gecontroleerd worden aan de 

hand van de sticker op de rol. Op de 

sticker staat een 8-cijferig nummer, de

eerste vier cijfers zijn bepalend voor 

het verfbad en moeten met elkaar 

overeenkomen.

• Volg de leginstructies en de reini-

gings- en onderhoudsinstructies in 

deze brochure nauwkeurig op.

Indien er sprake is van verkeerde reini-

ging, abnormale behandeling, foutief

leggen, extreme omgevingsomstandig-

heden, ongelukken, inwerking van

agressieve stoffen of overmacht,

dan vervalt de garantie.

Bewaar uw aankoopbewijs!

In het geval van een klacht verzoeken

wij u, uw aankoopbewijs te overleggen.

Op het aankoopbewijs staan o.a. de

aankoopdatum, het type en de hoe-

veelheid vermeld. Alleen met het aan-

koopbewijs kan een klacht in behande-

ling genomen worden. U kunt bij een

klacht contact opnemen met uw leve-

rancier van Coral entreevloerbedek-

king. Indien de klacht binnen één jaar

na aankoop wordt gemeld en deze

gegrond wordt verklaard, dan zal Bonar

Floors N.V., conform de garantiebepa-

lingen, nieuwe Coral entreevloerbe-

dekking leveren of indien mogelijk de

reeds gelegde Coral entreevloerbedek-

king herstellen. Mocht levering van

hetzelfde type of kleur niet meer

mogelijk zijn, dan levert Bonar Floors

N.V. een vergelijkbaar product.

Eén jaar na aanschaf zal de vergoeding

in materiaal overeenstemmen met de

resterende garantiejaren: na 1 jaar zal

er nog 4/5 deel (80%) van het materiaal

vergoed worden, na twee jaar 3/5 deel

(60%), na drie jaar 2/5 deel (40%) en 

na vier jaar nog 1/5 deel (20%).

De vergoeding voor reparatie of ver-

vanging is exclusief de vracht- en voor-

rijdkosten, de kosten van het leggen,

hulpmateriaal en eventueel andere 

bijkomende kosten.

Garantie


