Technické specifikace

• Udělejte přesvědčivý první dojem

Coral Logo (43xx)

• Vizuálně atraktivní, funkčně výhodný
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Celková tloušťka

ISO 1765

Přibližně 8 mm

Klasifikace opotřebení

EN1307

Třída 33, občanská výstavba

• Posilte svou korporátní identitu

Oblast použití

velmi zatěžované
komerční prostory

• Vhodný pro použití v zóně 2 a 3

Barvy

• Vyšlete jasný signál svým návštěvám

,
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Skvělý vzhled, který vydrží
které vypadaly špinavé, vybledlé a

Tištěné rohože s logem

Vkládané rohože s logem

opotřebované? To se stává v případech,

• Vynikající vizuální kvalita a zářivé,

• Ideální řešení pro maximální funkčnost i

dekorace než jako seriózní součást
interiérového designu.

atraktivní barvy
• Ideální řešení pro komplikované
vícebarevné vzory
• Vyberte si jakoukoliv barvu z nabízené

Rohož s logem by neměla být pouze
reklamním trikem – měla by nejen dobře
vypadat, ale také dobře fungovat. Coral®
Logo je vytvořen ve stejném standardu jako
ostatní rohože, což znamená, že odstraňuje
nečistoty i vlhkost a uchová si svůj vzhled

palety nebo ze vzorníku RAL či Pantone
• Dobře přilne k podlaze, neposouvá se
díky těžké vinylové rubové straně
• Trvanlivá a vysoce odolná vůči sluneční-

v podmínkách extrémního provozu
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• Vyberte si jakoukoliv barvu ze standardní kolekce Forbo Coral® pro podklad a
barvy loga
• Vynikající výkon díky použití kvalitních
produktů Coral®
• Snadná kombinace vložených log pro

Velikost rohoží včetně 2,5 cm okraje na všech
stranách

Vhodnost pro kolečkové židle

EN 985

mu záření
• Skvěle odstraňuje špínu z bot
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závislosti na požadovaných barvách a
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Speciální rozměry
(bez okrajů)

55 x 90

jakákoliv délka, jakákoliv šíře až do 200 cm

105 x 155, 105 x 300
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155 x 205, 155 x 300

36

13

41

19

40

27

21

06

31

30

Trvalé použití kolečkových židlí r=2,5

EN ISO 105/B02
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Odírání

EN ISO 105/X12

4-5

Voda

EN ISO 105/E01

4-5

Špinavá voda

EN 1307 annex G
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Vpichované, 5/32” střižené vlákno
HD tisk na zakázku
100% polyamid-BCF

Nosná vrstva

Netkaný polyester

Rubová vrstva

EVERFORT vinyl

Celková hmotnost

ISO 8543

Přibližně 4000 g/cm³

Hmotnost použitých vláken

ISO 8543

Přibližně 1200 g/cm³

Tloušťka vlákna

ISO 1766

Přibližně 5 mm

Hustota vlákna

ISO 8543

0,186 g/cm³

Počet vpichů

ISO 1763

Přibližně 91500/m²

Vhodnost pro schody

EN 1963

Ano

Třída pohodlí

EN 1307

LC3

variantou s vloženým logem.
Všechny výrobky Coral® splňují požadavky normy EN 14041 , vyjma rohoží a běhounů.
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Standardní rozměry rohoží
(včetně okrajů)

Světlo

Materiál vlákna

sešlapání a zároveň zakrývají nečistoty. V

vybrat mezi variantou tištěné rohože nebo

Dostupné rozměry (všechny rozměry jsou přibližné)
Velikost rolí včetně 2,5 cm okraje na každé straně

Design

větší instalace produktu Coral®

Na rozdíl od jiných na míru vyrobených

designu vaší korporátní identity si můžete
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Neomezené

Způsob / typ výroby

.
kvalitních rohožových vláken, která zabraňují
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Stupně barevné stálosti:

po mnoho let.

rohoží se Coral® Logo vyrábí z vysoce
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205 x 205, 205 x 300

Jak často jste viděli rohože s logem,

kdy je rohož s logem vnímána spíše jako
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Reakce na oheň

EN 13501-1

Protikluznost

EN 13893
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