Coral Click
met Coral Brush inlages
Type

Elke entree
verdient Coral.

zonder Coral Brush inlages

gesloten 12 mm

gesloten 17 mm

gesloten12 mm

gesloten17 mm

open 12 mm

open 17 mm

Totaalgewicht per tegel (kg)

0,46

0,56

0,42

0,52

0,34

0,42

Gewicht per m2 (kg)

8,1

Inhoud per doos
Gewicht per doos (kg)

9,8

24 tegels /1,37 m

2

9,1

6,0

24 tegels / 1,37 m

24 tegels / 1,37 m

24 tegels / 1,37 m

24 tegels / 1,37 m2

14,1

10,7

13,1

8,8

10,7

11

16

2

2

2

Spuitgieten

Spuitgieten

UV resistant PVC

UV resistant PVC

Tegel kleur

Antraciet

Antraciet

op locatie op maat gemaakt kan worden. De tegels worden

Tegel breedte x lengte per stuk (cm)

23,9 x 23,9

23,9 x 23,9

simpelweg in elkaar geklikt. U kunt het natuurlijk op zichzelf

Totale dikte (mm)

gebruiken, maar u kunt het ook perfect combineren met

Dynamische belasting (kg) [40.000 bewegingen]

200

200

een textiele Coralmat omdat de kleuren helemaal overeen

Statische belasting (kg)

50

50

komen.

Brandgedrag (EN ISO 13501-1)

Bfls-1

Cfls-1

‘Laag risico’

‘Laag risico’

-30° <> +50° Celsius

-30° <> +50° Celsius

70%

-

5714 - 5721 - 5723 - 5727 - 5730

-

100% gerecycled ECONYL® Nylon

-

Getuft, 5/32” gesneden pool

-

Non-woven polyester

-

Licht (EN ISO 105/B02)

>5

-

Wrijven (EN ISO 105/X12)

5

-

Water (EN ISO 105/E01)

4-5

-

Zout water (EN ISO 105/E02)

4-5

-

Watervlekken (EN 1307 - G)

5

-

Shampoo (BS 1006)

4-5

-

Organische oplosmiddelen (EN ISO 105/X05)

4-5

-

Tegel materiaal

Waarom Coral Click?
Coral Click is een veelzijdig, modulair entreesysteem wat

Slip safety (BS 7976-2)

Coral Click is geschikt voor allerlei entrees. Het heeft een

Temperatuurbestendigheid

extra grote vuilopslag en bevat geen metaal. Daardoor is

Totale textieloppervlak

het perfect voor winkelentrees met detectiepoortjes.

Standaard beschikbare kleuren Coral Brush
Poolmateriaal

Professioneel en effectief

Fabricagemethode van Coral Brush

Coral Click biedt mogelijkheden voor buiten én binnen: de

Poolmateriaal

open variant is ideaal voor buitentoepassing, omdat vuil
en vocht door de openingen valt. De gesloten variant met
inlages van Coral Brush is bedoeld voor binnen en stopt
daar tot 95% van het vuil en vocht. En om deze laatste
variant eenvoudig (aan de randen) af te werken is er ook
een gesloten tegel zonder textiel beschikbaar.
Bezoek www.forbo-flooring.nl voor meer informatie.

Manieren van installatie

7,4

24 tegels /1,37 m

11,7

Fabricage methode van de tegel

7,4
2

14

19

11

16

Modulaire
entreetegels

Technische specificaties

Coral Click is een losleg tegel die op de volgende manieren geïnstalleerd kan worden: in één richting, halfsteensverband, dambordsgewijs of om-en-om.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

Modulaire entreetegels
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De producten van Forbo Flooring Systems zijn onderdeel van
het interieur waar mensen wonen, werken en elkaar ontmoeten.
Onze Coral entreesystemen dragen bij aan veilige en hygiënische
ruimtes, onder alle weersomstandigheden.

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Nederland
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

