
coral®
entrémattor
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Varje dörröppning behöver Coral... ... för att hålla 
världen utanför, 
utanför 

Känner du igen den där glada och stolta känslan när du går på ett 

nylagt golv? Och besvikelsen när det blir smutsigt och slitet? Nu 

finns det ett sätt att förlänga den första känslan och skjuta upp den 

senare. Ett sätt att få ditt golv att se rent och representativt ut år 

efter år, och hålla besökare och anställda skyddade från att halka. 

Det kallas Forbo Coral entrésystem - i den här broschyren berättar 

vi allt om det. Coral entrésystem har överlägsna egenskaper även i de mest 

krävande miljöer. Vare sig det handlar om regn, snö, sand eller 

smuts ser Coral till att världen utanför inte kommer in. Och som en 

integrerad del av husets design ser den också bra ut.
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65%

Saktar du ned eller stannar upp helt för 

att torka fötterna när du går in på ett 

kontor, i ett köpcentrum eller andra of-

fentliga utrymmen?

Troligen inte. Och om du gör det är du 

en av få. De flesta av oss kliver bara in. 

Därför är det vettigt att ha en entrézon. 

Tester utförda av testinstitutet TÜV 

Rheinland har visat att en sex meter lång 

Coral avtorkningsmatta i entréområdet 

räcker för att stoppa 94 % av all indragen 

smuts och fukt att spridas runt i bygg-

naden. Genom att tänka på att hålla 

entrén smuts- och halkfri kan du: 

a)  sänka rengöringskostnaderna avse-

värt och

b)  minska risken för dyra ersättnings-

krav från människor som halkar och 

slår sig när de kommer in eller går ut.

Förebygg hala situationer

Meter

Stoppad neds-
mutsning %

Tested and proven by

Våra skor förflyttar varje dag enorma 

mängder smuts och vatten från en plats 

till en annan. Smuts och vatten som vi 

drar med oss in i en byggnad bildar spår 

och hala, smutsiga golv som snabbt 

gör en vacker inredning lortig och ful. 

Men lika viktigt som utseendet är de 

strukturella skador som smuts och fukt 

orsakar på heltäckningsmattor, vinyl och 

linoleum. För att inte tala om de hälso- 

och säkerhetsrisker de för med sig.

Varje entré i varje byggnad behöver skyd-

das från vädrets makter. Och Coral är det 

bästa som finns. Varför? För att Coral är 

effektiv, elegant, hållbar och brandhäm-

mande. Och för att den lätt kan integreras 

i alla planritningar. Resultatet är en smuts- 

och fuktbarriär som kombinerar funk-

tionalitet, säkerhet och stil.

Skydd för ditt golv, säkerhet 
för dina besökare och stil för 
inredningen

Varje entré och utgång tjänar även som 

nödutgång. Alla Coral-produkter uppfyller 

högsta brandskyddskrav, Bfl-s1

Sänk dina rengöringskostnader och  
förhindra att ditt golv skadas

Tid (dagar)

Sm
ut

s

All den smuts och fukt som människor drar 

in i en byggnad har en negativ påverkan 

på alla sorters golv. Och att åtgärda effek-

terna kostar pengar. Ofta mycket pengar. 

Cleaning Research International har visat 

att underhållet står för 86 % av den totala 

livscykelkostnaden för din golvbelägg-

ning. Ett underhållsbehov som till 90 % 

orsakas av indragen smuts och fukt. Coral 

entrémattor hjälper dig minska mäng-

den indragen smuts och fukt, och sänker 

därmed underhållskostnaden för din golv-

beläggning. Ett väl utformat entrésystem 

med Coral avskrapningszon är ett mycket 

effektivt sätt att minska dina framtida kost-

nader. Genom att förhindra upp till 94 % 

av all indragen smuts och fukt att nå dina 

huvudgolvbeläggningar kan Forbo Coral 

minska dina kostnader för rengöring med 

upp till 65 %, samtidigt som du förlänger 

livslängden på dina golvytor och -belägg-

ningar. Och ju större område du utrustar 

med Forbo Coral entrésystem, desto större 

blir fördelarna.

Användning av Forbo Coral sänker 

rengöringskostnaderna och innebär en 

ytterligare fördel: Coral minskar använd-

ningen av vatten och rengöringsmedel, 

vilket givetvis är bra för miljön. Dessutom 

använder vi återvunnet Econyl® nylongarn 

i de flesta av våra produkter. I vår strävan 

efter att finna nya sätt att minska vår 

miljöpåverkan har vi haft ett nära samarbete 

med framåttänkande leverantörer som har 

möjlighet att ta in en allt högre andel 

återvunna beståndsdelar i sina material. 

Användningen av garn av Econyl® är ett 

utmärkt exempel.  Econyl® tillverkas av 

återvunnet industriavfall och avfall efter 

konsument. Övergivna fisknät är en av de 

källor av oönskat avfallsmaterial som 

används för att tillverka Econyl®. Användning 

av Econyl® är ett sätt att minska befintligt 

avfall, undvika ytterligare produktionsrelate-

rade föroreningar, samt hålla konsumtionen 

av naturtillgångar och energi på ett 

minimum.

Skapa en bättre miljö med 
avtorkningsmattor

Större delen av vår kollektion är tillverkad 

av Econyl®

av all smuts och fukt du tar med dig in 

under skorna kan stoppas med Coral

3 städningar utan Coral
1 städning med Coral installerad

minskning av städkostnader
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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
Det finns de som säger att man inte kan 

kombinera design med funktionalitet. Coral 

bevisar att det går. Alla Coral-kollektioner 

återspeglar de senaste trenderna i färger, 

mönster och strukturer. Alla Coral-golv 

fungerar som ett komplement till såväl 

klinker, vinyl- och plastgolv som till tex-

tilgolvlösningar. Coral kan användas för att 

skapa en visuell markör eller tillåtas smälta 

in i den generella känslan och utseendet. 

Rätt utfört kan entrésystem vara vad man 

vill, från stilfullt och ändå diskret funk-

tionellt, till ett djärvt uttalande om ditt 

varumärke, din tjänst eller produkt.

Chict lågmäld? En röda mattan-behandling 

för alla som kommer in? Ett sätt att leda 

människor dit de vill gå? En varumärkesim-

age som sätter din logotyp i blickfånget? 

Alla alternativ är möjliga. Du bestämmer.

Design möter  
funktionalitet

Entrésystem börjar på utsidan 
och fortsätter inåt

användningsområden för entrésystem

Om du verkligen vill hålla din byggnad ren 

och säker räcker det inte att slänga ned 

en matta vid dörren. För att skapa ett bra 

entrésystem krävs att man tar hänsyn till 

stegen– antalet människor som går in och 

ut under en viss period – samt gångvägar 

(vilka riktningar de väljer när de väl kommit 

in), och därefter tillämpar denna informa-

tion när man utformar entréområdet.

Ett av de bästa sätten att planera ett 

entrésystem är att tänka på användnings-

områden:

Entrézon 1: Utomhus
Eventuella mattor utanför byggnaden utgör det 
första steget för att stoppa smuts. Där skrapas 
den grövsta smutsen och snön av från skorna 
innan den ens kommer in i byggnaden.

Entrézon 2: Inomhus
På insidan, vid nästa försvarslinje, avlägsnas fukt 
och finare smutspartiklar från skorna.

Entrézon 3: Övriga cirkulation-
sområden   
Övriga områden i byggnaden utsätts också 
för smuts och fukt, receptioner, korridorer, 
gångvägar till andra delar av byggnaden, hissar, 
trapputgångar osv. Samtliga dessa områden 
utsätts för smuts och vinner mycket att utrustas 
med en specialdesignad Coral entrématta för att 
fånga upp denna smuts. Detta förhindrar ett ökat 
behov av frekvent och noggrann dammsugning.

  Användningsområde 2

  Användningsområde 1

  Användningsområde 3

Entrézon

1 + 2

1 + 2

2

2 + 3

2 + 3

2 + 3

2 + 3

2 + 3 



98

coral® classic

4750 | warm black

Forskning visar att två steg på Coral Classics 

fuktabsorberande garn är tillräckligt för att 

absorbera hälften av den fotburna fukt som 

annars skulle ha förts in via folks skosulor. 

Ytterligare några steg och dina skor är så 

gott som torra. Detta har klara fördelar. För 

det första håller sig golvbeläggningarna 

inomhus rena längre. För det andra 

löper golv som vinyl, linoleum, trä och 

betong mindre risk att bli hala och farliga. 

Oberoende tester utförda av tyska TÜV 

Rheinland har visat att Coral Classic behåller 

sina egenskaper – och sitt utseende – i flera 

år, tack vare användningen av enfärgade 

garn som garanterar att utseendet 

bibehålls under produktens livslängd.

Den optimala fuktabsorbenten

•	 Maximal fuktabsorption och skrapar av smuts

•	 Urval av attraktiva, moderna färger

•	 Maximal färghärdighet

•	 Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1

•	 Lämplig för tung komersiell och lätt industriell trafik

•	 Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Det räcker att ta två steg på Coral Classic 

för att absorbera hälften av det vatten som 

annars skulle ha förts in via folks skosulor.
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coral® classic

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 optimala fuktabsorbenten 
coral® classic 
Coral tekniska specifikationer

* Finns även med brandhämmande baksida.

Coral Classic
(47xx)*

Coral Classic FR
(47xx)*

1 Total tjocklek ISO 1765 Cirka 10 mm Cirka 8,5 mm

G Slitstyrka EN1307 33, Offentlig miljö- hård belastning 33, Offentlig miljö- hård belastning 

 Bruksområde
Offentlig miljö 
hög/mycket hög 
belastning 

34 34

Kulörer 12 12

,

9

Tillgängliga storlekar (alla storlekar är
ungefärliga)
Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera
sidan

FR-rullar är kantlösa
Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor

Rullar Mattor Rullar Mattor

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

155cm 90 x 155 cm

Rullängd Cirka 27,5m205cm 135 x 205 cm

Rullängd Cirka 27,5m 205 x 300 cm

g Lämplighet för rullande stolshjul EN 985 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8

Kulörbeständighetsbedömning:

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

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

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

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

Smutsvatten EN 1307 annex G 4-5 4-5

p Shampoo BS 1006 4-5 4-5

Organiska lösningsmedel EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Tillverkningsmetod/-typ Tuftad, 5/32’’ skuren lugg Tuftad, 5/32’’ skuren lugg

Design Flerfärgad design/enfärgad Flerfärgad design/enfärgad

Luggmaterial 100% polyamide-BCF solution dyed 100% polyamide-BCF solution dyed

Tuftbas Non-woven polyester Non-woven polyester

Baksida EVERFORT vinyl FR-Latex

. Totalvikt ISO 8543 Cirka 3400 gram/m² Cirka 3400 gram/m²

Luggdensitet ISO 8543 Cirka 870 gram/m² Cirka 900 gram/m²

= Lugghöjd ISO 1766 Cirka 7 mm Cirka 6 mm

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

Antal tufter ISO 1763 Cirka 61500/m² Cirka 61500/m²

i Lämplighet för trappor EN 1963 Ja* Ja*

lm Komfortklass EN 1307 LC3 LC3

Förbättrade halkhämmande egenskaper

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor &
R Brandegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS DS

L Mätning av kroppsspänning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Värmemotstånd ISO 8302 0,15 m² K/W 0,13 m² K/W
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coral® welcome

3209 | purple rain 

Där design möter miljö

•	 Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn

•	 Primär baksida tillverkad av återvunna PET-flaskor

•	  Det enda entrégolvet i världen som har försetts med  

miljöklassningen BRE A+

•	 Håller fukt och smuts borta

•	 Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1

•	 Lämplig för tung komersiell trafik

•	 Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Med sitt moderna linjära mönster och 

en tjock, djup lugg har Coral Welcome 

all den stil och estetiska design som 

förknippas med en lyxmatta. Den ger 

ett entydigt intryck i alla entréområden. 

Men Coral Welcome inte bara en riktigt 

snygg golvbeläggning – den är också 

miljömässigt avancerad. Hemligheten 

ligger i användningen av Econyl® 100 % 

återvunnet garn, som tillverkas av 

återvunnet industriavfall och avfall efter 

konsument. Övergivna fisknät är en av 

källorna. För att ta miljöaspekten ännu 

längre är den primära baksidan tillverkad av 

återvunna PET-flaskor, och beläggningen 

är tillverkad i en anläggning som är mycket 

nära att uppnå nolldeponistandarden för 

avfallsproduktion.

Coral Welcome är tillverkad av Econyl® 100 % återvun-

net garn, och tuftbaksidan av återvunna PET-flaskor. 

Forbo har ett nära samarbete med leverantörer som delar 

vår fasta övertygelse att i högre grad använda återvunna 

material.
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coral® welcome

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%

Där design möter miljö
coral® welcome

Coral tekniska specifikationer

* Finns även med brandhämmande baksida.

Coral Welcome
(32xx)*

Coral Welcome FR
(32xx)*

1 Total tjocklek ISO 1765 Cirka 8,5 mm Cirka 7,5 mm

G Slitstyrka EN1307 33, Offentlig miljö- hård belastning 33, Offentlig miljö- hård belastning 

 Bruksområde
Offentlig miljö 
hög/mycket hög 
belastning 

34 34

Kulörer 8 8

,

9

Tillgängliga storlekar (alla storlekar är
ungefärliga)
Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera
sidan

FR-rullar är kantlösa
Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor

Rullar Mattor Rullar Mattor

205cm 105 x 155cm 190 cm No mats

Rullängd  Cirka 27,5m Rullängd  Cirka 27,5m

g Lämplighet för rullande stolshjul EN 985 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8

Kulörbeständighetsbedömning:

> Ljus EN ISO 105/B02 >5 >5

Gnidning EN ISO 105/X12 5 5

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

Havsvatten EN ISO 105/E02 5 5

Smutsvatten EN 1307 annex G 5 5

p Shampoo BS 1006 4-5 4-5

Organiska lösningsmedel EN ISO 105/X05 5 5

Tillverkningsmetod/-typ Tuftad, 5/32’’ skuren lugg Tuftad, 5/32’’ skuren lugg

Design Flerfärgad med linjärt mönster Flerfärgad med linjärt mönster

Luggmaterial Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF

Tuftbas 100% Återvunnen non-woven PET/Econyl® 100% Återvunnen non-woven PET/Econyl®

Baksida EVERFORT vinyl FR-Latex

. Totalvikt ISO 8543 Cirka 3200 gram/m² Cirka 2500 gram/m²

Luggdensitet ISO 8543 Cirka 750 gram/m² Cirka 750 gram/m²

= Lugghöjd ISO 1766 Cirka 5,7 mm Cirka 5,7 mm

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

Antal tufter ISO 1763 Cirka 75000/m² Cirka 75000/m²

i Lämplighet för trappor EN 1963 Ja* Ja*

lm Komfortklass EN 1307 LC2 LC2

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor &
R Brandegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS DS

L Mätning av kroppsspänning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV



1716 5719 | bossanova purple
marmoleum fresco 3866 | eternity

coral® brush pure

Coral Brush pure absorberar fukt och 

avlägsnar torr smuts beroende på 

vad vädret kräver och lämpar sig för 

alla slags entréområden. Framtagen 

kring enkla, enfärgade kulörer fungerar 

denna kollektion bra med alla typer av 

inredningsdesign, och tjänar som blickfång 

eller som ett diskret stöd för resten av 

golvdesignen. Coral Brush pure tillverkas 

av tre sorters garn, vart och ett med olika 

fördelar, samtidigt som mellanrummet 

mellan garnen syftar till att dölja smuts, 

vilket gör att den ser ren ut längre. Coral 

Brush pure finns i 12 färgställningar 

som kan användas tillsammans eller i 

kombination med andra Coral-kollektioner.

Pålitlig produkt som passar in överallt.

•	 En bra allroundprodukt som håller smuts och fukt borta

•	 Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn

•	 Tilltalande enfärgade kulörer kompletterar varje golv

•	 Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1

•	 Lämplig för tung kommersiell trafik

•	 Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Coral Brush pure tillverkas av tre garntyper: kapillära 

garner som absorberar fukt, garn för aktiv avskrapning 

och kraftiga garner som står emot den tuffaste behan-

dling.



1918

coral® brush pure

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® brush pure 
Coral tekniska specifikationerPålitlig produkt som passar in överallt

* Finns även med brandhämmande baksida.

Coral Brush
pure (57xx)*

Coral Brush
pure FR (57xx)*

1 Total tjocklek ISO 1765 Cirka 9 mm Cirka 9 mm

G Slitstyrka EN1307 33, Offentlig miljö- hård belastning 33, Offentlig miljö- hård belastning 

 Bruksområde
Offentlig miljö 
hög/mycket hög 
belastning 

34 34

Kulörer 12 12

,

9

Tillgängliga storlekar (alla storlekar är
ungefärliga)
Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera
sidan

FR-rullar är kantlösa
Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor

Rullar Mattor Rullar Mattor

105cm 55 x 90 cm 185 cm (FR) Mats

155cm 90 x 155 cm

Rullängd Cirka 27,5m205cm 135 x 205 cm

Rullängd Cirka 27,5m 205 x 300 cm

g Lämplighet för rullande stolshjul EN 985 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5

Kulörbeständighetsbedömning:

> Ljus EN ISO 105/B02 >5 >5

Gnidning EN ISO 105/X12 5 5

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

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

Smutsvatten EN 1307 annex G 5 5

p Shampoo BS 1006 4-5 4-5

Organiska lösningsmedel EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Tillverkningsmetod/-typ Tuftad, 5/32’’ skuren lugg Tuftad, 5/32’’ skuren lugg

Design Enfärgade/lätt melerade Enfärgade/lätt melerade

Luggmaterial Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF

Tuftbas Non-woven polyester Non-woven polyester

Baksida EVERFORT vinyl FR-Latex

. Totalvikt ISO 8543 Cirka 3400 gram/m² Cirka 3400 gram/m²

Luggdensitet ISO 8543 Cirka 920 gram/m² Cirka 920 gram/m²

= Lugghöjd ISO 1766 Cirka 7 mm Cirka 6,5 mm

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

Antal tufter ISO 1763 Cirka 58.000/m² Cirka 63.000/m²

i Lämplighet för trappor EN 1963 Ja* Ja*

lm Komfortklass EN 1307 LC3 LC3

Förbättrade halkhämmande egenskaper

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor &
R Brandegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS DS

L Mätning av kroppsspänning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

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



2120 5742 | atoll blue

coral® brush blend

Coral Brush blend absorberar fukt och 

avlägsnar torr smuts. Lägg till en stark linjär 

design som ger karaktär åt alla utrymmen 

och du har en perfekt golvbeläggning för 

alla typer av entréer. Coral Brush blends 

utmärkta allroundprestanda är resultatet av 

en kombination av tre olika garntyper som 

alla har olika fördelar. Kapillära garner ger 

en stor yta för fuktabsorbering, garner för 

aktiv avskrapning borstar snabbt bort 

smuts, och kraftiga garner ser till att Coral 

Brush blend behåller sitt utseende och kan 

stå emot tung fot- och hjulburen trafik.

Funktionalitet som också ser bra ut

•	 Det optimala första intrycket

•	 Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn

•	 Hög prestanda på fukt och smuts

•	 Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1

•	 Lämplig för tung kommersiell trafik

•	 Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Coral Brush blends tre garner inte bara rengör och 

absorberar fukt. Dessutom döljer de smuts och ser till att 

din entré ser ren ut längre. Coral Brush blend finns i nio 

blandade färgställningar.
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coral® brush blend

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%

Funktionalitet som också ser bra ut
coral® brush blend

Coral tekniska specifikationer

* Finns även med brandhämmande baksida.

Coral Brush
blend (57xx)*

Coral Brush
blend FR (57xx)*

1 Total tjocklek ISO 1765 Cirka 9 mm Cirka 9 mm

G Slitstyrka EN1307 33, Offentlig miljö- hård belastning 33, Offentlig miljö- hård belastning 

 Bruksområde
Offentlig miljö 
hög/mycket hög 
belastning 

34 34

Kulörer 9 9

,

9

Tillgängliga storlekar (alla storlekar är
ungefärliga)
Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera
sidan

FR-rullar är kantlösa
Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor

Rullar Mattor Rullar Mattor

105cm 55 x 90 cm 185 cm (FR) Mats

155cm 90 x 155 cm

Rullängd Cirka 27,5m205cm 135 x 205 cm

Rullängd Cirka 27,5m 205 x 300 cm

g Lämplighet för rullande stolshjul EN 985 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5

Kulörbeständighetsbedömning:

> Ljus EN ISO 105/B02 >5 >5

Gnidning EN ISO 105/X12 5 5

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

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

Smutsvatten EN 1307 annex G 5 5

p Shampoo BS 1006 4-5 4-5

Organiska lösningsmedel EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Tillverkningsmetod/-typ Tuftad, 5/32’’ skuren lugg Tuftad, 5/32’’ skuren lugg

Design Enfärgade/lätt melerade Enfärgade/lätt melerade

Luggmaterial Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF

Tuftbas Non-woven polyester Non-woven polyester

Baksida EVERFORT vinyl FR-Latex

. Totalvikt ISO 8543 Cirka 3400 gram/m² Cirka 3400 gram/m²

Luggdensitet ISO 8543 Cirka 920 gram/m² Cirka 920 gram/m²

= Lugghöjd ISO 1766 Cirka 7 mm Cirka 6,5 mm

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

Antal tufter ISO 1763 Cirka 58.000/m² Cirka 63.000/m²

i Lämplighet för trappor EN 1963 Ja* Ja*

lm Komfortklass EN 1307 LC3 LC3

Förbättrade halkhämmande egenskaper

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor &
R Brandegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS DS

L Mätning av kroppsspänning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Värmemotstånd 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

Coral Duo är en kombination av teknikerna i Coral Brush 

pure och Coral Classic, och är förstärkt med remsor 

av tjockt och tåligt garn med ytterligare avskrapande 

egenskaper. Coral Duo överträffar därför alla jämförbara 

textila lösningar på de första stegen, vilket gör den ideal-

isk även för mindre entréer.

En liten entré och rena golvbeläggningar 

går väl inte ihop, eller? Jo, det kan de 

faktiskt. Coral Duo är lösningen för dig 

som behöver maximal smutsborttagning, 

oöverträffad smutsupptagning och 

exceptionell fuktabsorption inom några 

få steg. Forskning visar att Coral Duo 

håller kvar 10 % mer smuts under de 

första stegen än något annat textilt 

entrésystem på marknaden. Detta gör den 

till det perfekta valet för mindre entréer. 

Coral Duos konstruktion med räfflor 

är inte bara funktionell. Den ger också 

varje entréområde ett behagligt visuellt 

uttryck och kan lätt kombineras med våra 

kollektioner Coral Brush pure och Coral 

Classic.

•	 Utmärkt lösning för alla entréer

•	 Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn

•	 Oslagbar prestanda på både fukt och smuts

•	 Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1

•	 Lämplig för tung komersiell användning

•	 Idealisk innanför entrén

Jobbar bäst i alla utrymmen
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coral® duo

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%

Jobbar bäst i alla utrymmen
coral® duo 
Coral tekniska specifikationer

Coral Duo
(97xx)*

Coral Duo FR
(97xx)*

1 Total tjocklek ISO 1765 Cirka 9 mm Cirka 9 mm

G Slitstyrka EN1307 33, Offentlig miljö- hård belastning 33, Offentlig miljö- hård belastning 

 Bruksområde
Offentlig miljö 
hög/mycket hög 
belastning 

34 34

Kulörer 8 8

,

9

Tillgängliga storlekar (alla storlekar är
ungefärliga)
Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera
sidan

FR-rullar är kantlösa
Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor

Rullar Mattor Rullar Mattor

205 cm Inga Mattor 190 cm (FR) Inga Mattor

Rullängd Cirka 27,5m Rullängd Cirka 27,5m

g Lämplighet för rullande stolshjul EN 985 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=3,7 Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=3,7

Kulörbeständighetsbedömning:

> Ljus EN ISO 105/B02 >5 >5

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

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

Havsvatten EN ISO 105/E02 5 5

Smutsvatten EN 1307 annex G 5 5

p Shampoo BS 1006 4-5 4-5

Organiska lösningsmedel EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Tillverkningsmetod/-typ Tuftad, 5/32’’ skuren lugg Tuftad, 5/32’’ skuren lugg

Design Ribbad Ribbad

Luggmaterial 100% polyamide-BCF, där 75% är återvunnen Econyl® 100% polyamide-BCF, där 75% är återvunnen Econyl®

Tuftbas Non-woven polyester Non-woven polyester

Baksida EVERFORT vinyl FR-Latex

. Totalvikt ISO 8543 Cirka 3200 gram/m² Cirka 2300 gram/m²

Luggdensitet ISO 8543 Cirka 670 gram/m² Cirka 670 gram/m²

= Lugghöjd ISO 1766 Cirka 6 mm Cirka 6 mm

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

Antal tufter ISO 1763 Cirka 32.000/m² Cirka 32.000/m²

i Lämplighet för trappor EN 1963 Nej Nej

lm Komfortklass EN 1307 LC2 LC2

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor &
R Brandegenskaper EN 13501-1 BFL-s1 BFL-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS DS

L Mätning av kroppsspänning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

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



2928 6123 | wine HD

coral® grip

Vill du veta hur du kan hålla din interiör ren 

även när det verkar helt omöjligt? Börja 

inte inomhus, börja utomhus – genom 

att skrapa av de största smutspartiklarna 

och det mesta av snön redan innan 

dina besökare har klivit över tröskeln. 

Coral Grip är en mångsidig non-woven 

avskrapningsmatta för inomhus- och 

utomhusbruk. Den finns i två versioner, 

en medelkraftig (MD) och en kraftig (HD). 

I standardversionen har Coral Grip en 

öppen och genomsläppande struktur, 

utan baksida, men den kan även levereras 

med en Everfort vinylbaksida som gör den 

helt ogenomtränglig. Och för de riktigt 

tuffa jobben finns Coral Grip HD, vars 

patenterade präglade design och tåliga 

vinylfibrer ger mycket god avskrapning. 

Båda versionerna av Coral Grip finns i sex 

enfärgade kulörer.

Den optimala smuts- och grusborttagaren

•	 Innehåller granulat för maximal halksäkerhet

•	 Avlägsnar den värsta smutsen innan den kan komma in

•	 Hjälper till att projicera en inbjudande inredningsdesign i gatuplan

•	 Lämplig för tung komersiell trafik

•	 Idealisk för användning utanför och innanför entrén

Coral Grip inte bara rengör, den ger också 

ett bra fäste. PVC-granulat ger en halksäk-

er yta som minskar risken för halkolyckor, 

till och med på ramper.
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coral® grip

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%

Den optimala smuts- och grusborttagaren

 open structure with backing

coral® grip

Coral tekniska specifikationer
Coral Grip HD

(61xx)
Coral Grip MD

(69xx)

1 Total tjocklek ISO 1765 Med baksida: Cirka 17 mm
Öppen struktur: Cirka 16 mm

Med baksida: Cirka 12 mm
Öppen struktur: Cirka 11 mm

G Slitstyrka EN1307 33, Offentlig miljö- hård belastning 33, Offentlig miljö- hård belastning 

 Bruksområde
Offentlig miljö 
hög/mycket hög 
belastning 

34 34

Kulörer 6 6

,

9

Tillgängliga storlekar (alla storlekar är
ungefärliga)
Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera
sidan

FR-rullar är kantlösa
Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor

Rullar Mattor Rullar Mattor

öppen 122 cm,
med baksida 127 cm 60 x 90 cm öppen 122cm,

med baksida 127 cm 60 x 90 cm

Avpassade mattor endast 
med öppen struktur

Avpassade mattor endast 
med öppen struktur

Rullängd  Cirka 10m Rullängd  Cirka 15m

g Lämplighet för rullande stolshjul EN 985 Ej lämplig Ej lämplig

Kulörbeständighetsbedömning:

> Ljus EN ISO 105/B02 7 7-8

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

Vatten EN ISO 105/E01 5 5

Havsvatten EN ISO 105/E02 5 5

Smutsvatten EN 1307 annex G 5 5

p Shampoo BS 1006 5 5

Organiska lösningsmedel EN ISO 105/X05 4-5 4-5

Tillverkningsmetod/-typ Non Woven skrapmatta med mönster Non Woven skrapmatta

Design 3 dimmensionella sammanflätade trådar 3 dimmensionella sammanflätade trådar

Luggmaterial 100% vinyl Solution dyed 100% vinyl Solution dyed

Baksida Öppen struktur med EVERFORT vinylbaksida Öppen struktur med EVERFORT vinylbaksida

. Totalvikt ISO 8543 Med baksida: cirka 8200 gr/m²
Öppen struktur: Ca 5500 gr/m²

Med baksida: Cirka 6500 gram/m² 
Öppen struktur: Cirka 3500 gram/m²

i Lämplighet för trappor EN 1963 Ja- öppen struktur Ja

Förbättrade halkhämmande egenskaper µ0,78 µ0,82

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor &
R Brandegenskaper EN 13501-1 Med baksida: BFL-s1 Med baksida: BFL-s1

L Mätning av kroppsspänning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV
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coral® logo

01020304053938

22121135080709

16142437133623

18171520401941

34444325062127

332829303132

01020304053938

22121135080709

16142437133623

18171520401941

34444325062127

332829303132

Hur ofta har du sett smutsiga, bleknade 

och slitna logotypmattor? Det är vad 

som händer när en logotypmatta 

behandlas som en dekoration snarare 

än som en viktig del av inredningen. 

En logotypmatta ska inte vara en gimmick 

– utan ska fungera lika bra som den ser 

ut. Coral Logo är tillverkad med samma 

standard som våra övriga mattor, vilket 

innebär att den kommer att bevara sitt 

utseende och hålla smuts och fukt borta i 

många år framöver. 

Till skillnad från andra beställningsmattor 

tillverkas Coral Logo av mattgarn av hög 

kvalitet, som motverkar spårbildning och 

nedsmutsning. Beroende på färgerna 

och mönstret i ditt företags logotyp 

kan du välja mellan tryckt och infälld 

logotypmatta.

Ett fantastiskt utseende som varar

•	 Ger ett lockande första intryck

•	 Visuellt tilltalande, funktionellt gynnsam

•	 Skicka ett budskap till dina besökare

•	 Stärk ditt företags identitet

•	 Idealisk innanför entrén och i cirkulationsområden

Tryckt logotypmatta

•	 Utmärkt visuell kvalitet och klara, 

attraktiva färger

•	 Perfekt för komplexa mönster med 

flera färger.

•	 Välj från någon av de färger som visas 

samt matchning till Pantone- och RAL-

kulörer

•	 Ligger platt på golvet tack vare tung 

vinylbaksida, vilket orsakar färre 

snubbelolyckor

•	 Långvarig och hög beständighet mot 

solljus.

•	 Utmärkt prestanda när det gäller att 

avlägsna smuts från skor.

Infälld logotypmatta

•	 Idealisk för tung trafik och maximal 

funktionell prestanda.

•	 Valfri färg i standardkollektionen Forbo 

Coral kan användas som bakgrundsfärg 

eller logotypfärg.

•	 Utmärkt prestanda tack vare Coral 

kvalitetsprodukter.

•	 Enkelt att matcha som infällning i större 

Coral-installationer

coral® logo

Coral tekniska specifikationer

* Finns även med brandhämmande baksida.

Coral Logo
(43xx)

1 Total tjocklek ISO 1765 Cirka 8 mm

G Slitstyrka EN1307 33, Offentlig miljö- hård belastning 

 Bruksområde
Offentlig miljö 
hög/mycket hög 
belastning 

34

Kulörer Enligt önskemål

,

9

Tillgängliga storlekar (alla storlekar är
ungefärliga)
Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera
sidan

FR-rullar är kantlösa
Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor

Standardstorlekar 
(mått med kant)

Specialstorlekar 
(mått utan kant)

55 x 90 bredd och längd enligt kundöns-
kemål upp till 200 cm bredd

105 x 155, 105 x 300

155 x 205, 155 x 300

205 x 205, 205 x 300

g Lämplighet för rullande stolshjul EN 985 Rullande stolshjul,
kontinuerlig användning r=2,5

Kulörbeständighetsbedömning:

> Ljus EN ISO 105/B02 7

Gnidning EN ISO 105/X12 4-5

Vatten EN ISO 105/E01 4-5

Smutsvatten EN 1307 annex G 5

Tillverkningsmetod/-typ Tuftad, 5/32’’ skuren lugg

Design Högupplöst tryck enligt önskemål  

Luggmaterial 100% polyamide-BCF

Tuftbas Högupplöst tryck enligt önskemål

Baksida EVERFORT vinyl

. Totalvikt ISO 8543 Cirka 4000 gram/m²

Luggdensitet ISO 8543 Cirka 1200 gram/m²

= Lugghöjd ISO 1766 Cirka 5 mm

Luggdensitet ISO 8543 0,186 gram/cm³

Antal tufter ISO 1763 Cirka 91500/m²

i Lämplighet för trappor EN 1963 Ja*

lm Komfortklass EN 1307 LC3

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor &
R Brandegenskaper EN 13501-1 BFL-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS
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Det är mycket viktigt att torr smuts avlägsnas regelbundet. Den mest effektiva metoden 

är att använda en dammsugare eller en sugmaskin med elektriskt roterande borstvals. 

Dammsug sakta i alla riktningar för att få ut maximal effekt.

Regelbunden rengöring

Fläckrengöring: Avlägsna så mycket som 

möjligt av fläcken med absorberande 

trasa eller en trubbig skrapa. Behandla 

kvarvarande fläck med ett särskilt 

fläckborttagningsmedel för nylon. Skölj 

med rent vatten. Avlägsna vattnet med 

en absorberande trasa eller maskin och låt 

torka Ytterligare rengöring kan behöva ske 

för att minimera uppkomsten av spår på 

högtrafikerade områden. Två metoder kan 

användas. Den första är pulvertvättning. 

Med den här metoden används en naturlig 

eller syntetisk blandning som impregnerats 

med vatten, rengöringsmedel och ofarliga 

lösningsmedel. Den andra är extraktion 

med cylindriska borstar. Här används en 

maskin med motroterande borstar både 

för att fördela rengöringslösningen och 

för att samla upp den smutsiga vätskan. 

Slutligen kan lösliggande mattor avlägsnas 

och rengöras på annan plats med jämna 

mellanrum.

Schemalagt underhåll

Förutom regelbunden och daglig 

rengöring bör mattorna med jämna 

mellanrum rengöras med en effektiv 

sprayextraktionsteknik. Detta innefattar 

att avlägsna den smuts som har samlats 

vid fiberbasen, rekonditionering av luggen 

och återställning av rengöringsprestandan. 

Hur ofta detta bör ske beror på en rad 

faktorer som typ av trafik och mängd, 

samt hur effektiva de regelbundna 

och dagliga rengöringsprogrammen 

är. Sprayextraktion sker med en 

extraktionsmaskin (spray eller varmvatten) 

eller med en 3-i-1 mattvätt. 

Periodisk rengöring

Tänk er rengöringsarbetet och halkrisken som uppstår, när det inte finns ett entrésystem.

Fler golvlösningar

Linoleum

Forbo är världsledande inom golvbeläggningar av linoleum och erb-

juder ett urval produkter som är kända för sin höga kvalitet, hållbarhet, 

sitt miljöansvar och sin vackra innovativa design. Vi har producerat 

linoleum i över 100 år. Våra globala märken säljs idag världen över och 

vi är världsledande inom miljöansvar.

Vinyl

Med Forbo projektvinyl får du en en tålig och samtidigt stilfull lösning 

för miljöer där smuts, fukt, allmänt slitage och särskilda krav utgör en 

svår utmaning. Forbo är en innovatör inom vinyl och visar vägen inom 

nya produktkategorier som designade vinylplattor, akustisk vinyl, an-

tistatisk vinyl och vinylgolv med tryck samt vinyl för allmänna användn-

ingsområden.

Flotex flockade golv

I Flotex kombineras fördelarna med en fjädrande golvbeläggning med 

det halkskydd och den ljuddämpning som man vanligtvis förknip-

par med ett textilgolv. Eftersom Flotex är helt vattentät är det också 

den enda riktigt tvättbara textila golvbeläggningen som finns på 

marknaden idag. Resultatet är en varm, bekväm, hygienisk golvbeläg-

gning som erbjuder ett konstant skydd mot bakterier och dammkvals-

ter, och som är lämplig för alla kommersiella specifikationer.

Textilgolv

Forbos kollektion av textilgolv består av tuftade plattor av hög kvalitet 

samt ett brett sortiment av nålfiltsmattor. Våra tuftade textilplattor 

har den slags flexibilitet i design och installation som krävs i moderna 

kontorsmiljöer, medan våra kraftiga, slitstarka nålfiltsmattor är idealiska 

för att skapa en stillsam och harmonisk miljö på högtrafikerade platser.

Nuway

Den välkända marknadsledaren av entrégolvskonstruktioner. Nuway 

erbjuder en produktbredd av enkel och dubbelsidiga kundanpassade 

kombimattor. De ger ett effektivt första skydd mot smuts och fukt från 

skosulor och hjulburen trafik att komma in i byggnaden. 
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Forbo Flooring ingår i den schweiziska 
Forbokoncernen och erbjuder ett komplett 
sortiment av golvprodukter. Våra 
högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil- och 
parkettgolv samt entrésystem förenar 
funktion, färg och design, vilket möjliggör 
helhetslösningar för golv i alla miljöer.

Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se


