
Inngangsmatter
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 4.  Coral og beskyttelse  

  Coral og glatte gulv  

 5.  Coral og lavere renholdskostnader  

  Coral og et bedre miljø

 6. Design møter funksjonalitet 

 7. Inngangsmatter starter 

  utenfor og fortsetter inn
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 17. Coral Brush pure 

 21. Coral Brush blend 

 25. Coral Duo 
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 32. Coral Logo 

 34. Renhold og vedlikehold 

 35. Flere gulvløsninger

Inngangspartiet trenger Coral ... for å holde 
verden utenfor 
ute

Har du noen gang kjent følelsen av stolthet og glede over å gå 

på et nylagt gulv? Og følelsen av skuffelse når det blir skittent og 

nedslitt? Nå finnes det et system som gir deg mer glede og mindre 

smuss og slitasje. Slik at gulvet holder seg rent og presentabelt år 

etter år, og de besøkende og ansatte kan føle seg trygge. Systemet 

heter Forbo Coral inngangsmatter, og denne brosjyren forteller deg 

alt du trenger å vite om det. Coral inngangsmatter yter optimalt selv i de mest krevende miljøer. 

Enten det dreier seg om regn, snø, sand eller jord, hindrer Coral 

utsiden i å komme inn. Dessuten tar Coral seg flott ut som en 

integrert del av interiøret. 
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94%
 

65%

Stopper du for å tørke av deg på bena 

før du går inn på et kontor, et kjøpesent-

er eller et annet offentlig sted?

Neppe. Og hvis du gjør det, er du en 

av de få. De fleste av oss strener bare 

rett inn. Derfor er det fornuftig å ha en 

inngangssone. TUV Rheinlands tester har 

vist at man ved å utstyre inngangspartiet 

med en seks meter lang Coral-gulvmatte 

kan hindre opptil 94 % av alt smuss og 

all fuktighet utenfra i å komme inn i 

selve bygningen. Klarer du å forebygge 

tilsmussing og glatt underlag i inngang-

spartiet, kan du 

a)  redusere rengjøringskostnadene 

betydelig og

b)  minske risikoen for kostbare erstat-

ningskrav fra personer som sklir og 

skader seg når de går inn eller ut av 

bygningen.

Forhindre glatte gulv

Antall meter med Coral

Stopp av  
smuss i %

Tested and proven by

Hver dag drar vi med oss masse smuss 

og vann med skoene våre. Dette tar vi 

med oss inn i bygninger og etterlater oss 

fotspor og glatte, skitne gulv, noe som 

får et fint interiør til å virke sjuskete og 

lite tiltalende. Men den ødeleggende 

effekten som smuss og fuktighet har på 

overflaten i tepper, vinyl og linoleum, er 

like viktig som den visuelle påvirkningen. 

Og i tillegg kan det skape helse- og sik-

kerhetsfarer.

Bygningens inngangsparti må beskyttes 

mot elementene utenfor. Og Coral er den 

beste beskyttelsen du kan få. Hvorfor? 

Fordi Coral er effektiv, elegant, slitesterk og 

brannhemmende. Og fordi Coral er enkel 

å integrere i etasjeplanen. Resultatet er en 

smuss- og fuktbarriere som kombinerer 

funksjonalitet, sikkerhet og stil.

Beskyttelse av gulvet,  
sikkerhet for de besøkende, 
stilfullt for interiøret

Alle inngangs- og utgangspartier er også 

en nødutgang. Samtlige Coral-produkter 

oppfyller de strengeste brannforskriftene, 

Bfl-s1

Reduser rengjøringskostnadene og  
unngå skade på gulvet

3 rengjøringer uten Coral
1 rengjøring med 6 m Coral montert

Tid (dager)

Sm
us

s

Mengden av smuss og fuktighet som 

folk tar med seg inn i en bygning, har en 

negativ påvirkning på gulvet. Og det kos-

ter penger å utbedre skadene. Ofte mye 

penger. Cleaning Research International 

har påvist at vedlikehold utgjør 

86 % av gulvbeleggets totale livssyklus-

kostnad. Vedlikehold som i 90 % av 

tilfellene skyldes smuss og fuktighet tas 

med utenfra og inn. Coral inngangsmatter 

bidrar til å minske mengden av smuss og 

fuktighet som tas med utenfra, og reduse-

rer dermed gulvbeleggets vedlikeholds-

kostnader. Et godt utformet inngangsmat-

tesystem med en Coral-rengjøringssone 

er et effektivt virkemiddel for å redusere 

fremtidige kostnader. Ved å hindre opptil 

94 % av smusset og fuktigheten kan Forbo 

Coral senke rengjøringskostnadene med 

inntil 65 % og forlenge gulvbeleggets 

levetid. Og jo større område som utstyres 

med Forbo Coral inngangsmatter, desto 

større fordeler får du.

reduserte kostnader av vedlikehold

Ved å bruke Forbo Coral reduserer du 

rengjøringskostnadene. Og det har også 

en annen fordel: Coral reduserer bruken 

av vann og rengjøringsmidler, noe som 

selvfølgelig er bra for miljøet. I tillegg 

bruker vi regenerert Econyl®-nylontråd i 

de fleste av produktene våre. Vår stadige 

søken etter nye metoder for å redusere 

miljøpåvirkningen har ført til et nært samar-

beid med fremtidsrettende leverandører 

som i enda større grad benytter resirkulerte 

materialer. Bruken av Econyl®-tråd er et 

godt eksempel. Econyl® er produsert av 

gjenvunnet industri- og forbrukeravfall. 

Brukte fiskegarn er en av de mer spesielle 

avfallskildene som benyttes til å produsere 

Econyl®. Ved å bruke Econyl® reduserer 

man eksisterende avfall, unngår ytterligere 

produksjonsrelatert forurensning og holder 

forbruket av naturressurser og energi på et 

minimum.

Skap et bedre miljø  
med inngangsmatter

De fleste av våre produkter er produsert 

med Econyl®

av smuss og fuktighet som blir dratt med inn  

kan bli stoppet med Coral
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coral® grip MD

coral® grip HD

coral® duo

coral® brush pure

coral® brush blend

coral® welcome

coral® classic

coral® logo

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2
3

3
Noen mener at man ikke kan kombinere 

design og funksjonalitet. Coral beviser at 

det er mulig. Samtlige Coral-kolleksjoner 

gjenspeiler de siste trendene innen 

farger, mønstre og strukturer. Alle Coral-

gulvmatter kompletterer alle gulvløs-

ninge og kan brukes for å fremheve noe 

visuelt eller smelte sammen med det 

helhetlige uttrykket. Brukt på riktig måte 

kan inngangsmatter være det du ønsker 

de skal være – fra elegant, men diskré 

funksjonelle til en tydelig presentasjon av 

et merke, en tjeneste eller et produkt.

Elegant og dempet? Rød løper for alle som 

kommer inn? En veiviser som forteller de 

besøkende hvor de skal gå? En presentas-

jon av et varemerke som setter logoen  

din i fokus? Alt er mulig. Du bestemmer.

Design møter 
funksjonalitet

Inngangsmatter starter utenfor 
og fortsetter inn

bruksområder for inngangsmatter

Hvis du virkelig vil holde bygningen ren 

og trygg, holder det ikke å legge en 

matte utenfor døren. For å skape et godt 

inngangsmattesystem må du tenke skritt – 

antall personer som går inn og ut i en gitt 

periode – og vandreruter (hvilken retning 

skrittene går i når de først er innenfor) – 

og bruke denne informasjonen når du 

utformer inngangspartiet.

En av de beste metodene for å planlegge 

et inngangsmattesystem er å tenke på 

bruksområder:

Bruksområde 1: Utendørs bruk
Gulvmatter som plasseres utenfor bygningens 
inngangsparti, er den første forsvarslinjen mot 
smuss under skoene og skraper av de groveste 
partiklene fra sålene før de krysser dørterskelen.

Bruksområde 2: Innendørs bruk
På innsiden av bygningen brukes neste fors-
varslinje til å fjerne fuktighet og finere smusspar-
tikler fra skoene.

Bruksområde 3: Andre trafikkerte områder
Andre områder i bygningen blir også utsatt for 
smuss og fuktighet, f.eks. resepsjoner, korridorer, 
gangveier til andre deler av bygningen, heiser, 
trapper, utganger osv. Alle disse områdene blir 
utsatt for restsmuss og vil ha stor nytte av en 
spesialtilpasset Coral-inngangsmatte som ab-
sorberer denne typen smuss. Dermed slipper du 
hyppig og grundig støvsuging på utsatte steder.

  Bruksområde 2

  Bruksområde 1

  Bruksområde 3

1 + 2

1 + 2

2

2 + 3

2 + 3

2 + 3

2 + 3

2 + 3 

Bruksområder



98 4750 | warm black

Forskning har vist at bare to skritt på Coral 

Classics fuktabsorberende tråder er nok til 

å absorbere halvparten av den fuktigheten 

som ellers ville ha blitt ført inn i bygningen 

via skosålene. Noen få skritt til og skosålene 

er så tørre som de kan få blitt. Dette 

har klare fordeler. For det første holder 

gulvbelegget lenger inne i bygningen seg 

rent lenger. For det andre er gulv som vinyl, 

linoleum, tre og betong mindre tilbøyelige 

til å bli glatte og farlige. Uavhengige tester 

fra TÜV Rheinland har vist at Coral Classic 

opprettholder ytelsen – og utseendet – i 

mange år takket være bruken av ensfarget 

tråd som garanterer utseendet i hele 

levetiden.

Den ultimate fuktabsorbereren

•	 Maksimal absorbering av fuktighet og fjerning av smuss

•	 Et utvalg av flotte, moderne farger

•	 Optimal fargebestandighet

•	 Oppfyller den høyeste brannklassestandarden: Bfl-s1

•	 Velegnet for kraftig bruk i offentlige bygg og til lettere bruk i industrien

•	 Ideell for entreer og trafikkerte områder

Bare to skritt er nok til at Coral Classic 

absorberer opptil halvparten av vannet 

som ellers ville ha blitt ført inn i bygningen 

via skosålene.
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4750 | warm black LRV 25%

LRV 26%

LRV 23%

LRV 30%

LRV 18%

LRV 16%

LRV 17% LRV 30%

LRV 35% LRV 23%

LRV 31%

LRV 32%

4727 | navy blue

4756 | bronzetone

4730 | raven black

4751 | silver grey4752 | azure

4744 | espresso

4766 | spice brown

4721 | mouse grey

4764 | taupe

4754 | ocher

4701 | anthracite

Den ultimate fuktabsorbereren
 
Coral teknisk informasjon

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser 

Coral Classic
(47xx)*

Coral Classic FR
(47xx)*

1 Total tykkelse ISO 1765 Ca. 10 mm Ca. 8,5 mm

G Slitestyrke EN1307 33, offentlig miljø 33, offentlig miljø

 Bruksområder Offentlig -
meget kraftig 34 34

Antall farger 12 12

,

9

Tilgjengelige størrelser (alle størrelser 
er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på 
hver side FR-ruller er uten kant

Størrelse på matter med 2,5 cm kant på 
alle sider

Ruller Matter Ruller Matter

105 cm 55 x 90 cm 185 cm (FR) No mats

155 cm 90 x 155 cm

Rullengde ca. 27,5m205 cm 135 x 205 cm

Rullengde ca. 27,5 m 205 x 300 cm

g Egnethet for rullende stolhjul EN 985 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8

Fargebestandighet:

> Lys EN ISO 105/B02 7-8 7-8

Friksjon EN ISO 105/X12 4-5 4-5

Vann EN ISO 105/E01 4-5 4-5

Havvann EN ISO 105/E02 4-5 4-5

Skittent vann EN 1307 annex G 4-5 4-5

Vaskemiddel BS 1006 4-5 4-5

Organiske løsemidler EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Produksjonsmetode/-type Tuftet, 5/32’’ skåret luv Tuftet, 5/32’’ skåret luv

Design Flerfarget design/farge Flerfarget design/farge

Luvmateriale 100% polyamid-BCF gjennomfarget 100% polyamid-BCF gjennomfarget

Tuftvev Ikke vevet polyester Ikke vevet polyester

Bakside EVERFORT vinyl FR-Latex

. Totalvekt ISO 8543 Ca. 3400 gram/m² Ca. 3400 gram/m²

Luvvekt ISO 8543 Ca. 870 gram/m² Ca. 900 gram/m²

= Luvhøyde ISO 1766 Ca. 7 mm Ca. 6 mm

Luvdensitet ISO 8543 0,100 gram/cm³ 0,141 gram/cm³

Antall tufter ISO 1763 Ca. 61500/m² Ca. 61500/m²

i Egnethet for trapper EN 1963 Ja* Ja*

lm Komfortklasse EN 1307 LC3 LC3

Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold till EN 14041, med unntak av løs lagte matter &
R Brannegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Sklisikkerhet EN 13893 DS DS

L Generering av kroppsspenning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Varmeledningsevne ISO 8302 0,15 m² K/W 0,13 m² K/W



1312 3209 | purple rain Allura form s62450 | stone

Der design møter miljø

•	 Laget av 100 % regenerert Econyl®-tråd

•	 Baksiden er laget av resirkulerte plastflasker

•	 Verdens eneste inngangsmattesystem med  

miljøklassifisering BRE A+

•	 Absorberer fukt og fjerner smuss

•	 Oppfyller den høyeste brannklassestandarden: Bfl-s1

•	 Velegnet for kraftig bruk i offentlige bygg

•	 Ideell for entreer og trafikkerte områder

Med sin moderne, lineære design og 

fyldige, dype luv er Coral Welcome 

like elegant og estetisk tiltalende 

som et luksusteppe. Den sender ut 

et tydelig budskap i inngangspartiet. 

Men Coral Welcome er mer enn bare et 

elegant gulvmattesystem – det er også 

miljøvennlig. Hemmeligheten ligger i 

bruken av 100 % regenerert Econyl®-tråd, 

som er produsert av gjenvunnet industri- 

og forbrukeravfall. Brukte fiskegarn er 

en av råmaterialkildene. Miljøhensynet 

strekker seg enda lenger, ettersom det 

primære bakstykket er laget av resirkulerte 

plastflasker, og mattesystemet er produsert 

ved en fabrikk som er nær ved å oppfylle 

nullavfallsstandarden for avfallsproduksjon.

Coral Welcome er laget av 100 % regenerert Econyl®-tråd, 

og det primære bakstykket er laget av resirkulerte plas-

tflasker. Forbo samarbeider tett med leverandører som 

deler vår visjon om å benytte gjenvunne og resirkulerte 

materialer i enda større grad.
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3210 | black magic

3206 | volcano

3207 | blue velvet

3201 | silver shadow

3203 | last sunset

3204 | chocolate

3208 | matrix

3209 | purple rain

LRV 14%

LRV 10%

LRV 10%

LRV 11%

LRV 20%

LRV 12% LRV 11%

LRV 17%

Der design møter miljø Coral teknisk informasjon

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser 

Coral Welcome
(32xx)*

Coral Welcome FR
(32xx)*

1 Total tykkelse ISO 1765 Ca. 8,5 mm Ca. 7,5 mm

G Slitestyrke EN1307 33, offentlig miljø 33, offentlig miljø

 Bruksområder Offentlig -
meget kraftig 34 34

Antall farger 8 8

,

9

Tilgjengelige størrelser (alle størrelser 
er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på 
hver side FR-ruller er uten kant

Størrelse på matter med 2,5 cm kant på 
alle sider

Ruller Matter Ruller Matter

205cm 105 x 155cm 190 cm (FR) No mats

Rullengde ca. 27,5m Rullengde ca. 27,5m

g Egnethet for rullende stolhjul EN 985 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,8

Fargebestandighet:

> Lys EN ISO 105/B02 >5 >5

Friksjon EN ISO 105/X12 5 5

Vann EN ISO 105/E01 4-5 4-5

Havvann EN ISO 105/E02 5 5

Skittent vann EN 1307 annex G 5 5

Vaskemiddel BS 1006 4-5 4-5

Organiske løsemidler EN ISO 105/X05 5 5

Produksjonsmetode/-type Tuftet, 5/32’’ skåret luv Tuftet, 5/32’’ skåret luv

Design Flerfarget lineær Flerfarget lineær

Luvmateriale  Econyl® 100% regenerert  polyamid-BCF  Econyl® 100% regenerert  polyamid-BCF

Tuftvev 100% resirkulert ikke vevet PET/Ecovinyl® 100% resirkulert ikke vevet PET/Ecovinyl®

Bakside EVERFORT vinyl FR-Latex

. Totalvekt ISO 8543 Ca. 3200 gram/m² Ca. 2500 gram/m²

Luvvekt ISO 8543 Ca. 750 gram/m² Ca. 750 gram/m²

= Luvhøyde ISO 1766 Ca. 5,7 mm Ca. 5,7 mm

Luvdensitet ISO 8543 0,107 gram/cm³ 0,107 gram/cm³

Antall tufter ISO 1763 Ca. 75000/m² Ca. 75000/m²

i Egnethet for trapper EN 1963 Ja* Ja*

lm Komfortklasse EN 1307 LC2 LC2

Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter &
R Brannegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Sklisikkerhet EN 13893 DS DS

L Generering av kroppsspenning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV



1716 5719 | bossanova purple
marmoleum fresco 3866 | eternity

Coral Brush pure er velegnet for alle typer 

inngangspartier og absorberer fuktighet og 

fjerner tørr smuss alt etter værforholdene. 

Kolleksjonen er skapt på grunnlag av enkle, 

ensfargede nyanser og passer godt til 

alle typer interiør. Den kan fungere som 

blikkfang eller diskré støtte for den øvrige 

gulvdesignen. Coral Brush pure er laget av 

tre typer tråd med unike fordeler. Plassen 

mellom trådene sørger for å skjule smuss, 

noe som gir matten et renere utseende 

lenger. Coral Brush pure fås i 12 farger som 

kan brukes i kombinasjon med hverandre 

eller sammen med andre Coral-produkter.

Effektiv og passer inn overalt

•	 En god allrounder som absorberer fukt og fjerner smuss

•	 Produsert av 100 % regenerert Econyl®-tråd

•	 Vakre, ensfargede nyanser som passer til alle  

gulvbelegg og teppegulv

•	 Oppfyller den høyeste brannklassestandarden: Bfl-s1

•	 Velegnet for meget kraftig bruk i offentlige bygg

•	 Ideell for entreer og trafikkerte områder

Coral Brush pure er laget av tre typer tråd: rørformede 

tråder som absorberer fuktighet, aktive tråder som fjerner 

smuss, og tråder med robust struktur som tåler mye 

ferdsel.
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5730 | vulcan black

5710 | asphalt grey

5715 | charcoal grey

5720 | gondola black

5727 | stratos blue

5714 | shark grey

5721 | hurricane grey

5726 | jambalaya brown

5723 | cardinal red

5719 | bossanova purple

5729 | sangria red

5724 | chocolate brown

LRV 10%

LRV 11%

LRV 19%

LRV 26%

LRV 16%

LRV 18%

LRV 13%

LRV 10%LRV 13%

LRV 13%

LRV 14%

LRV 16%

 
Coral teknisk informasjonEffektiv og passer inn overalt

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser 

Coral Brush
pure (57xx)*

Coral Brush
pure FR (57xx)*

1 Total tykkelse ISO 1765 Ca. 9 mm Ca. 9 mm

G Slitestyrke EN1307 33, offentlig miljø 33, offentlig miljø

 Bruksområder Offentlig -
meget kraftig 34 34

Antall farger 12 12

,

9

Tilgjengelige størrelser (alle størrelser 
er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på 
hver side FR-ruller er uten kant

Størrelse på matter med 2,5 cm kant på 
alle sider

Ruller Matter Ruller Matter

105cm 55 x 90 cm 185 cm (FR) No mats

155cm 90 x 155 cm

Rullengde ca. 27,5m205cm 135 x 205 cm

Rullengde ca. 27,5m 205 x 300 cm

g Egnethet for rullende stolhjul EN 985 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5

Fargebestandighet:

> Lys EN ISO 105/B02 >5 >5

Friksjon EN ISO 105/X12 5 5

Vann EN ISO 105/E01 4-5 4-5

Havvann EN ISO 105/E02 4-5 4-5

Skittent vann EN 1307 annex G 5 5

Vaskemiddel BS 1006 4-5 4-5

Organiske løsemidler EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Produksjonsmetode/-type Tuftet, 5/32’’ skåret luv Tuftet, 5/32’’ skåret luv

Design Ensfarget/farget blanding Ensfarget/farget blanding

Luvmateriale  Econyl® 100% regenerert  polyamid-BCF  Econyl® 100% regenerert  polyamid-BCF

Tuftvev Ikke vevet polyester Ikke vevet polyester

Bakside EVERFORT vinyl FR-LAtex

. Totalvekt ISO 8543 Ca. 3400 gram/m² Ca. 3400 gram/m²

Luvvekt ISO 8543 Ca. 920 gram/m² Ca. 920 gram/m²

= Luvhøyde ISO 1766 Ca. 7 mm Ca. 6,5 mm

Luvdensitet ISO 8543 0,105 gram/cm³ 0,118 gram/cm³

Antall tufter ISO 1763 Ca. 58.000/m² Ca. 63.000/m²

i Egnethet for trapper EN 1963 Ja* Ja*

lm Komfortklasse EN 1307 LC3 LC3

Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter &
R Brannegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Sklisikkerhet EN 13893 DS DS

L Generering av kroppsspenning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Varmeledningsevne ISO 8302 0,118 m² K/W 0,093 m² K/W



2120 5742 | atoll blue

Coral Brush blend absorberer fuktighet 

og fjerner tørr smuss. Den robuste lineære 

designen sørger for at Coral Brush blend 

passer til alle typer områder og gir deg en 

perfekt gulvmatte for alle inngangspartier. 

Coral Brush blend har glimrende allround 

egenskaper takket være en kombinasjon av 

tre tråder med unike fordeler. Rørformede 

tråder som gir en stor fuktabsorberende 

overflate, aktive tråder som raskt fjerner 

smuss, og tråder med robust struktur som 

sørger for at Coral Brush blend bevarer 

sitt flotte utseende og tåler omfattende 

tråkking og ferdsel på hjul.

Funksjonalitet i samspill med flott design

•	 Det ultimate førsteinntrykket

•	 Laget av 100 % regenerert Econyl®-tråd

•	 Svært god absorbering av fukt og fjerning av smuss

•	 Oppfyller den høyeste brannklassestandarden: Bfl-s1

•	 Velegnet for meget kraftig bruk i offentlige bygg

•	 Ideell for entreer og trafikkerte områder

De tre trådene i Coral Brush blend sørger ikke bare for 

rengjøring og absorbering, de skjuler også smuss og får 

inngangspartiet til å se rent ut lenger. Coral Brush blend 

fås i et sortiment av ni blandede farger.



2322

5750 | aztec black

5749 | voodoo purple

5741 | cannon grey

5742 | atoll blue5747 | zodiac blue

5766 | cognac brown

5744 | coir brown

5748 | pesto green

5745 | woodsmoke grey LRV 16%

LRV 18%

LRV 13%

LRV 28%LRV 12%

LRV 14%

LRV 16%LRV 11%

LRV 9%

Funksjonalitet i samspill med flott design Coral teknisk informasjon

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser 

Coral Brush
blend (57xx)*

Coral Brush
blend FR (57xx)*

1 Total tykkelse ISO 1765 Ca. 9 mm Ca. 9 mm

G Slitestyrke EN1307 33, offentlig miljø 33, offentlig miljø

 Bruksområder Offentlig -
meget kraftig 34 34

Antall farger 9 9

,

9

Tilgjengelige størrelser (alle størrelser 
er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på 
hver side FR-ruller er uten kant

Størrelse på matter med 2,5 cm kant på 
alle sider

Ruller Matter Ruller Matter

105cm 55 x 90 cm 185 cm (FR) No mats

155cm 90 x 155 cm

Rullengde ca. 27,5m205cm 135 x 205 cm

Rullengde ca. 27,5m 205 x 300 cm

g Egnethet for rullende stolhjul EN 985 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5

Fargebestandighet:

> Lys EN ISO 105/B02 >5 >5

Friksjon EN ISO 105/X12 5 5

Vann EN ISO 105/E01 4-5 4-5

Havvann EN ISO 105/E02 4-5 4-5

Skittent vann EN 1307 annex G 5 5

Vaskemiddel BS 1006 4-5 4-5

Organiske løsemidler EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Produksjonsmetode/-type Tuftet, 5/32’’ skåret luv Tuftet, 5/32’’ skåret luv

Design Ensfarget/farget blanding Ensfarget/farget blanding

Luvmateriale  Econyl® 100% regenerert  polyamid-BCF  Econyl® 100% regenerert  polyamid-BCF

Tuftvev Ikke vevet polyester Ikke vevet polyester

Bakside EVERFORT vinyl FR-LAtex

. Totalvekt ISO 8543 Ca. 3400 gram/m² Ca. 3400 gram/m²

Luvvekt ISO 8543 Ca. 920 gram/m² Ca. 920 gram/m²

= Luvhøyde ISO 1766 Ca. 7 mm Ca. 6,5 mm

Luvdensitet ISO 8543 0,105 gram/cm³ 0,118 gram/cm³

Antall tufter ISO 1763 Ca. 58.000/m² Ca. 63.000/m²

i Egnethet for trapper EN 1963 Ja* Ja*

lm Komfortklasse EN 1307 LC3 LC3

Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter &
R Brannegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Sklisikkerhet EN 13893 DS DS

L Generering av kroppsspenning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Varmeledningsevne ISO 8302 0,118 m² K/W 0,093 m² K/W



2524 coral duo 9716 | imperial gold
coral brush pure 5724 | chocolate brown

Coral Duo kombinerer våre Coral Brush pure- og Coral 

Classic-teknologier og er forsterket med vekselvise rem-

ser av robust, tykk tråd med ekstra smussfjerningsegen-

skaper. Coral Duo utkonkurrerer dermed alle tilsvarende 

tekstilløsninger i løpet av de første meterne og er ideell 

også for korte inngangspartier.

Et kort inngangsparti og rene gulvbelegg 

skulle vel være en umulig kombinasjon? 

Med Coral Duo er det faktisk mulig. Coral 

Duo er den perfekte løsningen når du vil 

ha optimal smussfjerning, uovertruffen 

smussoppsamling og unik fuktabsorbering 

etter bare noen få skritt. Forskning har vist 

at Coral Duo fanger opp 10 % mer smuss 

i løpet av de første meterne enn noen 

annen inngangsmatteløsning i tekstil på 

markedet. Noe som også gjør den til det 

beste valget for mindre inngangspartier. 

Med sin riflete struktur er Coral Duo 

ikke bare funksjonell, men gir også 

inngangspartiet et tiltalende utseende. 

Produktet kan enkelt kombineres med 

våre Coral Brush pure- og Coral Classic-

kolleksjoner.

•	 Enestående løsning for inngangspartiet

•	 75 % av inngangsmatten er laget av 100 % regenerert Econyl®-tråd

•	 Uslåelig absorbering av fukt og fjerning av smuss

•	 Oppfyller den høyeste brannklassestandarden: Bfl-s1

•	 Velegnet for meget kraftig bruk i næringslokaler

•	 Ideell til bruk i inngangspartiet

Optimal smussfjerning for alle områder



2726

9725 | cafe bahia

9721 | dark steel

9714 | Sicilian sand

9730 | black diamond9729 | wilshire red

9716 | imperial gold

9727 | Volga blue

9710 | luna pearl

LRV 12%

LRV 17%

LRV 10%LRV 10%

LRV 11% LRV 19% LRV 24% LRV 23%

Optimal smussfjerning for alle områder
 
Coral teknisk informasjon

Coral Duo
(97xx)*

Coral Duo FR
(97xx)*

1 Total tykkelse ISO 1765 Ca. 9 mm Ca. 9 mm

G Slitestyrke EN1307 33, offentlig miljø 33, offentlig miljø

 Bruksområder Offentlig -
meget kraftig 34 34

Antall farger 8 8

,

9

Tilgjengelige størrelser (alle størrelser 
er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på 
hver side FR-ruller er uten kant

Størrelse på matter med 2,5 cm kant på 
alle sider

Ruller Matter Ruller Matter

205 cm No Matter 190 cm (FR) No Matter

Rullengde ca. 27,5 m Rullengde ca. 27,5 m

g Egnethet for rullende stolhjul EN 985 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=3,7 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=3,7

Fargebestandighet:

> Lys EN ISO 105/B02 >5 >5

Friksjon EN ISO 105/X12 4-5 4-5

Vann EN ISO 105/E01 4-5 4-5

Havvann EN ISO 105/E02 5 5

Skittent vann EN 1307 annex G 5 5

Vaskemiddel BS 1006 4-5 4-5

Organiske løsemidler EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Produksjonsmetode/-type Tuftet, 5/32’’ skåret luv Tuftet, 5/32’’ skåret luv

Design stripete stripete

Luvmateriale 100% polyamid-BCF, hvorav 75% er regenerert Econyl® 100% polyamid-BCF, hvorav 75% er regenerert Econyl®

Tuftvev Ikke vevet polyester Ikke vevet polyester

Bakside EVERFORT vinyl FR-Latex

. Totalvekt ISO 8543 Ca. 3200 gram/m² Ca. 2300 gram/m²

Luvvekt ISO 8543 Ca. 670 gram/m² Ca. 670 gram/m²

= Luvhøyde ISO 1766 Ca. 6 mm Ca. 6 mm

Luvdensitet ISO 8543 0,095 gram/cm³ 0,075 gram/cm³

Antall tufter ISO 1763 Ca. 32.000/m² Ca. 32.000/m²

i Egnethet for trapper EN 1963 Nei Nei

lm Komfortklasse EN 1307 LC2 LC2

Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter &
R Brannegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Sklisikkerhet EN 13893 DS DS

L Generering av kroppsspenning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Varmeledningsevne ISO 8302 0,131 m² K/W 0,140 m² K/W



2928 6123 | wine HD

Vil du vite hemmeligheten bak et rent 

interiør selv når det virker som et håpløst 

tilfelle? Ikke begynn på innsiden, begynn 

på utsiden – ved å skrape av de største 

smusspartiklene før skosålene kommer 

over dørterskelen. Coral Grip er en allsidig 

uvevd gulvmatte som kan brukes som 

rengjøringsbarriere både utendørs og 

innendørs, og leveres i middels kraftig 

(MD) og kraftig (HD) utførelse. Standard 

Coral Grip har en åpen, gjennomtrengelig 

struktur uten bakstykke, men kan også 

produseres med Everfort-bakstykke i vinyl 

for å gjøre den ugjennomtrengelig. Og 

ved virkelig røff bruk er Coral Grip HD den 

ultimate løsningen, med sin patenterte 

mønsterpregede design og sine slitesterke, 

formbare vinylfibrer som sørger for effektiv 

smussfjerning. Begge de to Coral Grip-

produktene fås i seks ensfargede nyanser.

Gir optimal fjerning av smuss og grus

•	 Inneholder granulater som gir maksimalt sklihemmende effekt

•	 Fjerner det verste smusset før det kommer inn

•	 Bidrar til å fremheve et innbydende interiør fra utsiden

•	 Velegnet for meget kraftig bruk i offentlige bygg til lettere bruk i industrien

•	 Ideell både utenfor og innenfor inngangspartiet

Coral Grip sørger ikke bare for rene gulv, 

men også for sikkert fotfeste. De tilsatte 

granulerte PVC-kornene danner en skli-

hemmende overflate som forebygger uhell 

også på ramper.



3130

6942    6922 | salt

6142    6122 | salt6141    6121 | ash6145    6125 | lead

6945    6925 | lead6950    6930 | ink6943    6923 | wine6944    6924 | soil

6144    6124 | soil 6143    6123 | wine 6941    6921 | ash

6150    6130 | ink

61xx = HD

69xx = MD

LRV 25% LRV 33% LRV 79%

LRV 79%

LRV 33%

LRV 25%LRV 17%LRV 25%LRV 22%

LRV 25%LRV 22%

LRV 17%

6149    6129 | sulfur
6949    6929 | sulfur

Gir optimal fjerning av smuss og grus

 open structure with backing

 
Coral teknisk informasjon

Coral Grip HD
(61xx)

Coral Grip MD
(69xx)

1 Total tykkelse ISO 1765 Med bakside: ca. 12 mm
Åpen struktur:  ca. 11 mm

Med bakside: ca. 12 mm
Åpen struktur:  ca. 11 mm

G Slitestyrke EN1307 33, offentlig miljø 33, offentlig miljø

 Bruksområder Offentlig -
meget kraftig 34 34

Antall farger 6 6

,

9

Tilgjengelige størrelser (alle størrelser 
er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på 
hver side FR-ruller er uten kant

Størrelse på matter med 2,5 cm kant på 
alle sider

Ruller Matter Ruller Matter

åpen 122 cm
med bakside 127 cm 60 x 90 cm åpen 122 cm

med bakside 127 cm 60 x 90 cm

Matter kun med åpen struktur Matter kun med åpen struktur

Rullengde ca. 10m Rullengde ca. 15m

g Egnethet for rullende stolhjul EN 985 Nei Nei

Fargebestandighet:

> Lys EN ISO 105/B02 7 7-8

Friksjon EN ISO 105/X12 4-5 4-5

Vann EN ISO 105/E01 5 5

Havvann EN ISO 105/E02 5 5

Skittent vann EN 1307 annex G 5 5

Vaskemiddel BS 1006 5 5

Organiske løsemidler EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Produksjonsmetode/-type Non Woven scraping mat with embossing Non Woven scraping mat

Design 3-dimmensjonale sammenkoblede monofilamenter 3-dimmensjonale sammenkoblede monofilamenter

Luvmateriale 100% vinyl gjennomfarget 100% vinyl gjennomfarget

Bakside Åpen struktur eller med EVERFORT vinyl bakside Åpen struktur eller med EVERFORT vinyl bakside

. Totalvekt ISO 8543 Med bakside: ca. 8200 gram/m²
Åpen struktur: ca.5500 gram/m²

Med bakside: ca. 6500 gram/m²
Åpen struktur: ca.3500 gram/m²

i Egnethet for trapper EN 1963 trapper kontinuerlig bruk
(åpen struktur) Ja

Sklihemmede egenskaper µ0,78 µ0,82

Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte mattor &
R Brannegenskaper EN 13501-1 Med bakside: BFL-s1 Med bakside: BFL-s1

L Generering av kroppsspenning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV



3332

01020304053938

22121135080709

16142437133623

18171520401941

34444325062127

332829303132

01020304053938

22121135080709

16142437133623

18171520401941

34444325062127

332829303132

Hvor ofte har du ikke sett logomatter 

som ser skitne, falmete og slitte ut? 

Det er dette som skjer når logomatten 

behandles som en pyntedetalj i stedet 

for et viktig element i interiørdesignen. 

En logomatte skal ikke bare være et 

salgstriks – den skal yte like bra som 

utseendet tilsier. Coral Logo er designet 

etter de samme standardene som våre 

øvrige gulvmatter, noe som betyr at 

den bevarer sitt utseende samtidig som 

den fjerner smuss og fuktighet i flere år 

fremover. 

I motsetning til andre skreddersydde 

gulvmatter er Coral Logo produsert av garn 

i høy kvalitet som forebygger fotspor og 

tilsmussing. Og avhengig av fargene og 

designen i din firmaidentitet kan du velge 

mellom en gulvmatte med trykk eller en 

gulvmatte med innfelt logo.

Flott utseende som varer

•	 Gir et overbevisende førsteinntrykk

•	 Visuelt tiltalende, fordelaktig funksjon

•	 Sender et budskap til kundene dine

•	 Styrker firmaets identitet

•	 Ideell for entreer og trafikkerte områder

Logomatte med trykk

•	 Glimrende visuell kvalitet og klare, 

tiltalende farger

•	 Perfekt for intrikate mønstre med flere 

farger

•	 Du kan velge blant alle fargene 

som er vist, pluss Pantone- og RAL-

fargematching

•	 Ligger flatt mot gulvet og forårsaker 

mindre snubling takket være kraftig 

bakstykke i vinyl

•	 Langvarig og høy bestandighet mot 

sollys

•	 Fjerner effektivt smuss fra skoene

Logomatte med innfelling

•	 Ideell for høy ferdsel og optimal 

funksjonalitet

•	 Du kan velge blant alle fargene i 

Standard Forbo Coral-kolleksjonen til 

bakgrunn og logofarger

•	 Optimal ytelse takket være bruk av 

Coral-kvalitetsprodukter

•	 Kan enkelt kombineres som innlegg i 

større Coral-installasjoner

 
Coral teknisk informasjon

* For lettere installasjon er Coral FR en løsning for trappeneser 

Coral Logo
(43xx)

1 Total tykkelse ISO 1765 Ca. 8 mm

G Slitestyrke EN1307 33, offentlig miljø

 Bruksområder Offentlig -
meget kraftig 34

Antall farger Ubegrenset 

,

9

Tilgjengelige størrelser (alle størrelser 
er omtrentlige) Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på 
hver side FR-ruller er uten kant

Størrelse på matter med 2,5 cm kant på 
alle sider

Standard størrelse på 
matter (inkl. kant)

Spesial størrelse 
(uten kant)

55 x 90 Bredde og lengde ( maks. 
inntil 200 cm bredde)

105 x 155, 105 x 300

155 x 205, 155 x 300

205 x 205, 205 x 300

g Egnethet for rullende stolhjul EN 985 Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r=2,5

Fargebestandighet:

> Lys EN ISO 105/B02 7

Friksjon EN ISO 105/X12 4-5

Vann EN ISO 105/E01 4-5

Skittent vann EN 1307 annex G 5

Produksjonsmetode/-type Tuftet, 5/32’’ skåret luv

Design Høy oppløslig trykk

Luvmateriale 100% polyamid-BCF

Tuftvev Ikke vevet polyester

Bakside EVERFORT vinyl

. Totalvekt ISO 8543 Ca. 4000 gram/m²

Luvvekt ISO 8543 Ca. 1200 gram/m²

= Luvhøyde ISO 1766 Ca. 5 mm

Luvdensitet ISO 8543 0,186 gram/cm³

Antall tufter ISO 1763 Ca. 91500/m²

i Egnethet for trapper EN 1963 Ja*

lm Komfortklasse EN 1307 LC3

Alle Coral-produkter oppfyller kravene i henhold til EN 14041, med unntak av løs lagte matter &
R Brannegenskaper EN 13501-1 BFL-s1

Z Sklisikkerhet EN 13893 DS



3534

Det er viktig å fjerne tørr smuss regelmessig. Den mest effektive metoden er å bruke 

en stående støvsuger eller en maskin som kun suger, med et motordrevet roterende 

munnstykke. Støvsug sakte i alle retninger for maksimal effekt.

Regelmessig rengjøring

Flekkfjerning: Fjern mest mulig av flekken 

med en absorberende klut eller en 

skrape som ikke er for skarp. Behandle 

den gjenværende flekken med en egnet 

flekkfjerner for nylon. Skyll med rent vann. 

Fjern vannet med en absorberende klut 

eller maskin og la det tørke. Ytterligere 

rengjøring kan være nødvendig for å 

minimere slitasjespor i områder med mye 

ferdsel. To metoder kan benyttes. Den 

første er med tepperensemaskin. Med 

denne metoden påføres en naturlig eller 

syntetisk blanding som er impregnert med 

vann, rengjøringsmiddel og godkjente 

løsemidler. Den andre metoden er 

tepperensemaskin med sylindriske børster. 

Her brukes en maskin med børster som 

roterer i motsatt retning til både å påføre 

rengjøringsoppløsningen og samle opp 

den tilsmussede væsken etterpå. Og 

til slutt kan løse gulvmatter fjernes og 

rengjøres med jevne mellomrom.

Obligatorisk vedlikehold

I tillegg til regelmessig og daglig 

rengjøring bør gulvmatter rengjøres 

jevnlig ved hjelp av den mer grundige 

tepperensemaskin teknikken. Dette 

innebærer å fjerne smuss som har 

samlet seg opp ved roten av fibrene, 

forbedre luven og dermed gjenopprette 

rengjøringsevnen. Hvor ofte dette bør 

gjøres, avhenger av flere faktorer, blant 

annet type ferdsel, ferdselens omfang og 

hvor effektiv den regelmessige og daglige 

rengjøringen er. Tepperens innebærer å 

bruke en tepperensemaskin med spray 

eller varmt vann eller en 3-i-1-ekstraktor. 

Periodisk rengjøring

Tenk på renhold og fare for skli på glatte gulv om det ikke finnes noe system for inngangsmattter.

Flere gulvløsninger

Linoleum

Forbo Flooring er verdensledende innen linoleumsbelegg og tilbyr 

en serie produkter som er kjent for sin høye kvalitet, holdbarhet, 

miljøvennlighet og vakre, nyskapende design. Forbo har produsert li-

noleum i over 100 år, og våre globale varemerker selges i dag over hele 

verden. Vi er på verdenstoppen når det gjelder miljøhensyn.

Vinyl

Forbos prosjektvinyl tilbyr en robust og samtidig elegant løsning for 

miljøer hvor smuss, fuktighet, alminnelig slitasje og spesielle behov er 

en tøff utfordring. Forbo er en innovatør innen vinyl og i forkant når det 

gjelder nye produktkategorier som eksklusive vinylfliser, akustisk vinyl, 

statisk kontroll-vinyl og mønstret vinylbelegg, samt universalvinyl.

Flotex teppegulv

Flotex kombinerer det praktiske ved et vinylgulv med den sklihem-

mende effekten og de akustiske egenskapene som vanligvis forbindes 

med tekstilgulv. Flotex er helt vanntett og det eneste tekstilgulvet på 

markedet som kan vaskes. Resultatet er et lunt, behagelig og hygienisk 

gulvbelegg som gir konstant beskyttelse mot bakterier og støvmidd, 

og som er velegnet for alle næringslokaler.

Tekstile gulv

Forbos kolleksjon av tekstilgulvbelegg består av knyttede fliser av høy 

kvalitet og et bredt utvalg av nålefilttepper. Våre knyttede teppefliser 

gir den design- og monteringsfleksibiliteten moderne kontorer krever, 

mens våre robuste, slitesterke nålefilttekstiler skaper en rolig og harmo-

nisk atmosfære i områder med mye ferdsel.

Nuway

Forbo tilbyr et stort sortiment innen profesjonelle spesialtilpassede 

inngangssystemer.  Det er en rekke varianter i enkle og doble løsninger 

samt tosidige matter som kan brukes på begge sider. Nuway matter har 

en ekstremt god kvalitet og vi tilbyr inntil 15 års garanti. Nuway tuftigard 

HD er en matte godkjent for kjøring med truck opp til 900 kg/cm².  



Forbo Flooring System er en del av Forbo 
konsernet, en global markedsleder innen 
gulv og transportbåndsystemer. Forbo 
Flooring tilbyr et komplett sortiment av 
gulvprodukter for både prosjekt- og 
privatmarkedet. Kvalitetsgulv av linoleum, 
vinyl, parkett, tekstile gulv og 
inngangsmatter kobinerer funksjonalitet, 
farge og design som gir komplette 
gulvløsninger til et hvilket som helst miljø.

Forbo Flooring AS 
Hagaløkkveien 7 
1383 Asker 
Tlf.:  66 77 12 00
Fax:  66 77 12 40
E-Mail:  info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no


