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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




