PROFESSIONELE PROFIELMATTEN
NUWAY

creating better environments

VERBETER
DE RUIMTE,
BEGIN MET
DE VLOER...
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Professionele profielmatten

INHOUD

Forbo gelooft dat een goede vloer bijdraagt aan een
fijne ruimte om in te wonen, werken, leren en leven.
Een mooie, gezonde en frisse omgeving. We helpen je
graag om van elke ruimte jouw eigen plek te maken.
Jouw leefruimte.
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Een goed entreesysteem is hierbij essentieel. Het helpt
om de vloer schoon en droog te houden en zorgt ervoor
dat je minder tijd kwijt bent aan het schoon houden van
de achterliggende vloer. Of je nu kiest voor een textiele
mat van Coral® of een profielmat van Nuway®.
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Nuway introductie

WELKE ENTREEMAT WAAR?

HOE MAAK IK EEN KEUZE?
Toepassing

Binnen of
buiten

Dubbelzijdig

Opties Tuftiguard
Schraapstrips

Vochtopname

Garantie

Wisserstrips
GARANTIE

BINNEN
BUITEN

3
2

3

3

1

2

De locatie en het
gebruiksniveau
bepalen welk
product het meest
geschikt is.

Buiten vormt de
mat een eerste
bescherming
tegen grover vuil.
Binnen is
de mat de
volgende barrière
tegen fijner vuil
en vocht.

1

Wanneer je een gebouw schoon en veilig wilt houden, is het belangrijk goed na
te denken over de looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks
het gebouw binnenkomt en verlaat. Op die manier kun je de verschillende
schoonloopzones in kaart brengen.

• Denk aan de gebruiksintensiteit
• Houd rekening met de
looproutes
• Start buiten om zo effectief
mogelijk vuil op te vangen
• Kies een entreemat die
aansluit op het interieur
• Over losse matten kan men
struikelen. Probeer dus zoveel
mogelijk gebruik te maken van
vaste matten.
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ZONE

1
2
3
ZONE

ZONE

BUITEN

Een buitenmat is de eerste manier om vooral
grover vuil te stoppen. De mat schraapt het vuil
en de viezigheid al van de schoenzolen voor ze
de drempel overgaan.

BINNEN

Bij binnenkomst is de volgende taak van de mat
het fijne vuil en vocht te verwijderen, zodat alle
schoenzolen schoon naar binnen gaan.

CIRCULATIE RUIMTES

Ook andere ruimtes binnen een gebouw, zoals
recepties, gangen en liften hebben te lijden onder
vuil en vocht van buiten. Ook hier biedt een textiele
Coral mat de beste bescherming.

In onderstaande
tabel zie je welke
producten
dubbelzijdig
zijn.

TOT

JAAR

Nuway biedt een ruime keuze
in wisserstrips, schraapstrips en
inlages. Zo sluit de entreemat
altijd aan op het interieur.
Schraapstrips

Wisserstrips

Schrapen het
vuil van de
schoenzolen

Strips van
hoogwaardig
rubber of polyamide vezels die
vocht en fijner
vuil verwijderen

Grid &
Connect
profielen

Grid &
Connect
inlages

Houden de
inlages gegarandeerd op
hun plek

Brede keuze
in inlages;
van Ultragrip
Rubber
tot Coral.

Zeer zwaar
gebruik

Hoe hoger de
vochtopname van
een mat, hoe lager
het risico op
uitglijden in
het gebouw.

Extra zwaar
te belasten

Op Nuway krijg
je een garantie
tot wel 15 jaar.
Kijk voor meer
informatie
en de voorwaarden op
www.forboflooring.nl/nuway

Dubbelzijdig

Garantie

nuway® tuftiguard

1 + 2

DUBBEL

15 jaar*

nuway® tuftiguard HD

1 + 2

DUBBEL

Tips voor een
effectieve entree:

Toepassing

Dubbelzijdige
matten kun je
aan beide zijden
gebruiken.
Hierdoor
verdubbelt
de levensduur
van de mat.

Opties Grid & Connect
Profielen
Inlages

DUBBEL

15 jaar*

nuway® connect

1 + 2

ENKEL

7 jaar*

nuway® grid

1 + 2

ENKEL

7 jaar*

coral® click

2

coral® click open

1

coral® grip

1 + 2

coral® duo

2 + 3

coral® brush

2 + 3

coral® brush tegels

2 + 3

coral® welcome

2 + 3

coral® classic

2 + 3

coral® classic tegels

2 + 3

coral® logo

2 + 3

* Kijk op www.forbo-flooring.nl/nuway voor meer informatie en de installatievoorwaarden.

DUBBEL

2

DUBBEL

DUBBEL

1
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DE NUWAY COLLECTIE
PROFESSIONELE PROFIELMATTEN
De producten in de Nuway collectie zijn ontworpen om elke mate
een vervuiling aan te pakken. Elke Nuway mat wordt specifiek voor
elk project geproduceerd in onze Forbofabriek. Daardoor zijn de
mogelijkheden eindeloos.

De eerste échte profielmat. Dubbelzijdig
te gebruiken, dus met een extra lange
levensduur. Beschikbaar met de bekende
aluminium strips, maar ook van duurzaam
bamboe.

OPEN

De meeste Nuway producten
bieden keuze tussen
een open of een
gesloten constructie.

DUBBEL

DUBBEL

GESLOTEN

Nuway Tuftiguard is
dubbelzijdig, en heeft dus
een dubbele levensduur.

Nuway Tuftiguard HD,
heeft een extra hoge,
maximale statische belasting
van 900 kg/cm².

Voor extra zwaar gebruik, zelfs palletwagens
kunnen over deze entreemat heen.

12

ENKEL

Elke Nuway mat wordt
op maat gemaakt.

Nuway Tuftiguard is
beschikbaar met duurzame
bamboe schraapstrips.

De enkelzijdige Nuway
matten zijn beschikbaar
met Coral inlages.

Enkelzijdige, oprolbare entreemat.
Keuze uit inlages van Coral Classic,
Ultragrip Rubber en borstels.

16

100%

Nuway Tuftiguard Bamboo
is uniek in de markt.

Nuway Grid is eenvoudig op
locatie passend te maken.

van het aluminium en staal
afval van de Nuway productie

wordt gerecycled.

Nuway is een veilig en hygiënisch entreesysteem dat bijdraagt aan
een schoon en veilig interieur. Onder alle weersomstandigheden.
WWW.FORBO-FLOORING.NL/CHO
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Enkelzijdige profielmat met de meeste
keuze in inlages: Coral Classic, Coral Brush
of Ultragrip Rubber.

22
Professionele profielmatten
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Nuway Tuftiguard

DRIESTIJLEN IN TUFTIGUARD
Tuftiguard biedt een keuze uit drie verschillende wisserstrips. Ieder heeft een andere uitstraling en een andere functie.
ller

t Se

Bes

Voor binnen
of buiten

Tuftiguard Classic

Tuftiguard Plain

BINNEN

BINNEN
BUITEN

DUBBEL

Dubbelzijdig

DUBBEL

Beschikbare
wisserstrips

Grijze
vezels, extra
vuilverhullend

Schraapstrips van
zwart geanodiseerd
aluminium

Keuze uit 9 kleuren polyamide vezels

Dubbele wisserstrip voor extra vochtopname,
specifiek voor entrees korter dan 3 meter

Kleuren
beschikbare
schraapstrips

Geanodiseerd aluminium

Zwart geanodiseerd aluminium

Bamboe

Geschikt voor vrijwel

Voor een extra matte look en perfect om
een stroboscoop effect te voorkomen

Duurzaam en combineert
perfect met hout

Diktes

12mm

Constructie

Schraapstrips van
Wisserstrips
geanodiseerd aluminium

Rubber,
specifiek voor
buitengebruik

Enkele wisserstrip

Type
wisserstrips

Hoogwaardige staaldraden

Tuftiguard Design

Wisserstrips
Garantie

Toepassing

iedere locatie

GESLOTEN

of

of

OPEN

GARANTIE TOT

15

17mm

Open constructie, ideaal voor buiten entrees omdat
de mat meer vocht en vuil op kan slaan. Speciale
constructie, dus geen probleem met naaldhakken.

JAAR

Kijk voor de voorwaarden op
www.forbo-flooring.nl/nuway

Zeer zwaar en intensief gebruik.

Uniek: Tuftiguard Bamboo – de duurzame profielmat
Nuway Tuftiguard is de meest gebruikte mat en de eerste in zijn soort. De mat is
duurzaam, sterk en blijft mooi in ruimtes met intensief verkeer, waar veel vuil
moet worden opgevangen.
• De hoogwaardige staaldraden zorgen
voor een oersterke constructie.
• Tuftiguard matten kunnen worden
toegepast in een uitsparing of opliggend
met aanloopprofielen.
• Speciaal voor entrees met meerdere
looprichtingen is Tuftiguard op aanvraag
beschikbaar in tegels van 50 x 50 cm.
• Tuftiguard is beschikbaar in een open en
een gesloten constructie.
• Speciaal voor extra vochtabsorptie of
entrees van minder dan 3 meter, kunt u
kiezen voor dubbele wisserstrips.
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• Tuftiguard is beschikbaar in 12 mm
en 17 mm dik, waardoor het in vrijwel
iedere uitsparing past.
• De schraapstrips verwijderen het vuil
van de schoenzolen.
• Wisserstrips nemen het vocht en het
fijnere vuil op.

• Bamboe is een duurzame grassoort
• Tuftiguard bamboo is gemaakt van moso
high density, wat perfect functioneert in
de zwaarst gebruikte entrees.
• Moso bamboe is de snelst groeiende plant ter
wereld en is FSC gecertificeerd.
• Bamboe is een natuurproduct. Daardoor
kunnen de schraapstrips verschillend zijn
van kleur.
• Tuftiguard Bamboo sluit perfect aan op
interieurs waarin hout is toegepast.

• De top van de zwart geanodiseerde
schraapstrips heeft een aluminium
kleur voor een extra consistente look.

Schraapstrips van bamboe
Professionele profielmatten
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Nuway Tuftiguard

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Tuftiguard plain

Tuftiguard classic

Maximale lengte per module

2500mm (Bamboe 2400mm)

Maximale breedte per module

750mm

Maximale gewicht per module

23kg/m2

Dikte

12mm

Materiaal schraapstrips

Geanodiseerd aluminium
zwart of neutraal

Bamboe

Constructie

Open

Open

Tuftiguard design

17mm

Open

Open

Gesloten

Gesloten

Aantal wisserstrips

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Totaalgewicht (kg/m2)

11

12

14

15

10

11

13

14

14

15

16

17

13

14

15

16

Maximale statische belasting
(kg/cm2)

200

100

200

Dynamische belasting
(kg, 20.000 bewegingen,
2 wielen van 80 mm)

200

100

200

Randprofielen

Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar

Oploopprofiel

ARF 50

Productiemethode

Entreemat met schraapstrips en rubberen wisserstrips

Design wisserstrips

Plain (vlak), Classic (neutrale vezels), Design (gekleurde vezels)

Materiaal wisserstrips

Rubber

12mm gesloten

Poolmateriaal

100% Polyamide BCF

Maten bij benadering.

Tuftiguard Classic & Design – formaten

22mm

Wisserstrips

Plain & Classic

Design

Geanodiseerd aluminium
(standaard)

Plain (vlak rubber)

Charcoal

Zwart geanodiseerd
aluminium

Classic (grijze vezels)

Scarlet

Ocean

Claret

17mm

14mm

3mm

12mm open

Wisserstrips

Schraapstrips

Bamboe is een natuurproduct,
daardoor kunnen de schaapstrips
verschillend zijn van kleur. Ook
kan het bamboe (net als andere
houtsoorten) na verloop van tijd
wat verkleuren. Dit heeft uiteraard
geen effect op de constructie en
prestaties van de mat.

3mm

17mm gesloten

Ruimte voor
drainage

13mm
12mm

10mm

12mm

16mm

14mm

NATUURPRODUCT

Ruimte voor
drainage

15mm

14mm

13mm

10mm

ARF 70

17mm

Gesloten

Bamboe

15mm

Gesloten

Geanodiseerd aluminium
zwart of neutraal

22mm

17mm open

Petrol

Violet

Evergreen

Willow

Sienna

Bamboe
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Nuway Tuftiguard HD

TUFTIGUARD HD VOOR EXTRA ZWAAR GEBRUIK
Tuftiguard HD biedt een keuze uit drie verschillende stijlen. Elke stijl heeft een ander design en andere functionaliteiten.

Tuftiguard HD classic
Dit is de meest toegepaste Tuftiguard HD
profielmat.
•	De wisserstrip heeft grijze vezels die
het vuil verhullen en vocht opnemen.
• De geribbelde schraapstrips zorgen
voor een matte look.

Tuftiguard HD plain
Gelijk aan de Classic variant, maar
zonder de grijze vezels op de rubberen
wisserstrip. Hierdoor is Plain geschikt
voor buitengebruik.

Tuftiguard HD design
Gelijk aan de Classic variant, alleen met
verschillende kleuropties voor de polyamide
vezels.

Tuftiguard HD Classic
Voor binnen
of buiten

Tuftiguard HD Plain

BINNEN

BINNEN
BUITEN

DUBBEL

Dubbelzijdig

Rubber,
specifiek voor
buitengebruik

Keuze uit 9 kleuren polyamide vezels

Alleen beschikbaar in een gesloten constructie met dubbele wisserstrips

Aluminium

• Extra zwaar te belasten: statische
belasting maximaal 900 kg/cm2.

Schraapstrips

• Gepatenteerd aluminium profiel.

• De aluminium schraapstrips zijn
voorzien van een unieke ribbelstructuur
om vuil effectief af te schrapen zonder
hinderend te zijn voor rollend verkeer.

Diktes

Constructie

Garantie

Toepassing

Professionele profielmatten

Grijze
vezels, extra
vuilverhullend

Type
wisserstrips

• De ideale mat voor zware belasting,
intensief gebruik en/of rollend verkeer.

12

DUBBEL

Beschikbare
wisserstrips

Tuftiguard HD Design

12mm

of

17mm

GESLOTEN

GARANTIE TOT

15

JAAR

Kijk voor de voorwaarden op
www.forbo-flooring.nl/nuway

Zeer zwaar en intensief gebruik. Extra hoge, maximale statische belasting van 900 kg/cm2.

Professionele profielmatten
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Nuway Tuftiguard HD

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Tuftiguard HD design

Materiaal schraapstrips
Constructie

12mm

17mm

Aluminium

Aluminium

Gesloten

Gesloten

Aantal wisserstrips

2

2

Totaalgewicht (kg/m2)

17

24

Maximale statische belasting (kg/cm2)

900

900

Dynamische belasting (kg, 20.000
bewegingen, 2 wielen van 80 mm)

350

350

C fl-s1

C fl-s1

Brandklasse
Randprofielen
Oploopprofiel

Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar
ARF 50

ARF 70

Productiemethode

Entreemat met schraapstrips en rubberen wisserstrips

Design wisserstrips

Plain (vlak), Classic (neutrale vezels), Design (gekleurde vezels)

Materiaal wisserstrips
Poolmateriaal

Tuftiguard HD plain – formaten

100% Polyamide BCF

14mm

13mm

Rubber

Tuftiguard HD classic/design – formaten

17.5mm

14mm

13mm

21mm

17mm

Dikte

16.5mm

23kg/m2

12mm

Maximale gewicht per module

11mm

750mm

17mm

2500mm

Maximale breedte per module

16.5mm

Maximale lengte per module

12mm

Tuftiguard HD classic

11mm

Tuftiguard HD plain

21mm

17.5mm

VAMAC Rubber

12mm gesloten

17mm gesloten

12mm gesloten

17mm gesloten

Formaten bij benadering.

Schraapstrips

Aluminium

14
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Wisserstrips

Wisserstrips

Plain and Classic

Design

Plain (vlak rubber)

Charcoal

Classic (grijze vezels)

Scarlet

Ocean

Claret

Petrol

Violet

Evergreen

Willow

Sienna

Professionele profielmatten
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Nuway Connect

ENKELZIJDIGE, OPROLBARE ENTREEMAT
Connect componenten
Inlages
Beschikbaar in 5 Coral Classic inlages,
4 rijen borstelharen of Ultragrip Rubber
inlages.

Aluminium profielen

10mm

De lage glansgraad van het geanodi
seerde aluminium helpt om hinderlijke
schittering te voorkomen.
Let op; er is een klein verschil in het
connect profiel van 10 mm en 17/22 mm
(zie afbeelding hiernaast).

17mm

Kies je combinatie
Nuway Connect is een van de meest flexibele enkelzijdige entreematten. Met een keuze uit
7 inlages, 3 hoogtes en 2 constructies, kan een Nuway Connect mat eenvoudig afgestemd
worden op individuele wensen.

1
INLAGES
Coral Classic

4-rij borstelharen

Ultragrip Rubber

• Voor het opnemen van vocht
en fijne vuildeeltjes

• Voor het verwijderen
van grove vuildeeltjes

• Ideaal voor entrees met
meerdere looprichtingen

• Alleen voor binnen

• Voor binnen en buiten

• Hoge antislip

(kleuren komen uit de Coral collectie,
waardoor je een profielmat en een
textiele mat kunt combineren)

Nuway connect is een zeer veelzijdig, oprolbaar entreesysteem dat eenvoudig ter
plaatse op maat te maken is. Hierdoor is het ideaal voor entreematten in diverse
maten en vormen.
•	De Ultragrip rubber inlages
bieden zekerheid, zelfs onder natte
omstandigheden wordt de mat niet glad.
Het is ideaal voor entrees met meerdere
looprichtingen, is comfortabel, verwij
dert vuil en vocht en is zeer brandveilig.
• Voor binnengebruik zijn er 5 Coral
Classic kleuren als inlage. Deze kleuren
zijn ook beschikbaar als textiele mat,
waardoor perfecte combinaties gemaakt
kunnen worden tussen Nuway en Coral.
• Je kunt zelfs combinaties maken tussen
inlages van Coral, borstels en Ultragrip
Rubber om het gewenste entreesysteem
te creëren dat geheel aan de wensen
voldoet.

• Een Connect mat in een open
constructie, kan opgerold worden,
voor eenvoudige schoonmaak onder
de mat.
• Het gepatenteerde design zorgt ervoor
dat de mat alleen naar binnen toe
opgerold kan worden. Zo weet je zeker
dat de mat ook na het uitrollen weer
helemaal vlak blijft liggen.

2

• Brandveilig (Bfls1)

De volgende combinatiemogelijkheden kunnen
gemaakt worden

MIX EN MATCH

• Ultragrip Rubber met borstelharen (afwisselend)
• Coral Classic met Ultragrip Rubber of borstelharen (afwisselend)

3
CONSTRUCTIES

Open

Gesloten

• Verzamelt vuil via de
openingen in het oppervlak

• Extra effectief door
grotere oppervlak inlages

• Makkelijk oprolbaar
t.b.v. schoonmaak

4
HOOGTES

10mm

17mm

22mm

Let op: Bij de 10 mm variant is meer van het aluminium profiel zichtbaar dan bij de andere twee hoogtes.

16
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Nuway Connect

Beschikbare inlages Nuway Connect

4701 | anthracite

4730 | raven black

4753 | bright red

Specials
Het is mogelijk om een strip van geano
diseerd aluminium met een logo toe te
voegen. Ook zijn andere kleuren inlages
beschikbaar. Informeer naar de kosten
en mogelijkheden.
4764 | taupe

Voor binnen
of buiten
Beschikbare
inlages

4750 | warm black

Ultragrip rubber

Connect met
Coral inlages

Connect met
borstel inlages

Connect met Ultragrip Rubber inlages

BINNEN

BINNEN

BINNEN

BUITEN

BUITEN

4 rij borstelharen

Ultragrip Rubber (antislip)

5 kleuren (zie hierboven)

Geanodiseerd aluminium

Profiel

Nuway Connect is een flexibele, enkelzijdige profielmat.
Met een keuze uit 3 verschillende soorten inlages, Coral Classic, Ultragrip Rubber en borstels.

Constructie

Borstels

OPEN

of

GESLOTEN

Diktes
10mm

Constructie
10 mm t.o.v. 17/22 mm*

Open of gesloten

Verschillende inlages

Combineer inlages tot een entreesysteem dat geheel aan uw wensen voldoet.

Oprolbaar

Bij voor een open constructie, kan de mat opgerold worden
voor extra schoonmaakgemak.

Toepassing

Open 10 mm

Coral Classic met borstels 10 mm

17/22 mm

Gesloten 10 mm

Borstels met Ultragrip Rubber 10 mm

22mm

Inlages

Garantie

10 mm

17mm

GARANTIE TOT

5 JAAR

Kijk voor de installatievoorwaarden
op www.forbo-flooring.nl/nuway

Zeer zwaar gebruik.

* Er is een klein verschil tussen het connect profiel van 10 mm en die van 17 of 22 mm.

18
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Nuway Connect

TECHNISCHE SPECIFICATIES
NUWAY CONNECT MET CORAL

NUWAY CONNECT MET ULTRAGRIP RUBBER

Combinatie

Coral

Systeem

Coral en borstels

Open

Dikte

Gesloten

Open

Combinatie
Gesloten

Systeem

10mm

17mm

22mm

10mm

17mm

22mm

10mm

17mm

22mm

10mm

17mm

22mm

Dikte van het aluminium (mm)

8

14

19

8

14

19

8

14

19

8

14

19

Dikte inclusief inlage (mm)

11

17

22

11

17

22

15

21

26

15

21

26

9.5

13.2

14.9

10.5

15.1

17.1

11.1

15.1

16.9

12.4

17.4

Afstand tussen de profielen (mm)

5

Totaalgewicht (kg/m2)

0

5

Maximale breedte per module

0

Gesloten

10mm

17mm

22mm

10mm

17mm

22mm

Dikte van het aluminium (mm)

8

14

19

8

14

19

Dikte inclusief inlage (mm)

10

16

21

10

16

21

17.9

12

16.2

17.9

Totaalgewicht (kg/m2)

5
12

16.2

0

Maximale breedte per module

Afhankelijk van gewicht

Maximale gewicht per module

Dikte

Open

Afstand tussen de profielen (mm)
19.4

3000mm

Maximale lengte per module

Ultragrip Rubber

3000mm

Maximale lengte per module

23 kg

Afhankelijk van gewicht

Maximale gewicht per module

23 kg

Dynamische belasting (kg, 20.000
bewegingen, 2 wielen van 80 mm)

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

Dynamische belasting (kg, 20.000
bewegingen, 2 wielen van 80 mm)

100

100

100

100

100

100

Maximale statische belasting (kg/cm2)

200

200

200

200

200

200

50

50

50

50

50

50

Maximale statische
belasting (kg/cm2)

100

100

100

100

100

100

Bfls1

Brandklasse

Cfls1

Randprofielen

Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar

Oploopprofiel

ARF 50

ARF 70

Productiemethode

ARF 50

ARF 70

ARF 50

Randprofielen

ARF 70

ARF 50

Oploopprofiel

ARF 70

Entreemat met profielen van geanodiseerd aluminium, PVC verbindingen en RVS clips

Design wisserstrips
Materiaal wisserstrips

Bfls1

Brandklasse

Coral

Coral & 4-rij borstelharen

100% Polyamide

100% Polyamide voor zowel Coral als borstels

Borstels

Borstels en Ultragrip Rubber

Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar
ARF 50

ARF 70

ARF 50

ARF 70

Productiemethode

Entreemat met profielen van geanodiseerd aluminium, PVC verbindingen en RVS clips

Design wisserstrips

Rubber

Materiaal wisserstrips

Rubber

NUWAY CONNECT MET BORSTELS
Combinatie
Systeem

Open

Dikte

Gesloten

Open

FORMATEN

Gesloten

10mm

17mm

22mm

10mm

17mm

22mm

10mm

17mm

22mm

10mm

17mm

22mm

Dikte van het aluminium (mm)

8

14

19

8

14

19

8

14

19

8

14

19

Dikte inclusief inlage (mm)

15

21

26

15

21

26

15

21

26

15

21

26

Afstand tussen de profielen (mm)

5

Totaalgewicht (kg/m )

12.7

2

0

17.1

18.8

14.2

5

19.6

21.6

Maximale breedte per module

12.3

0

16.6

18.3

13.8

19.1

21.1

3000mm

Maximale lengte per module

Nuway connect 17mm

Afhankelijk van gewicht

Maximale gewicht per module

23 kg

Dynamische belasting (kg, 20.000
bewegingen, 2 wielen van 80 mm)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Maximale statische belasting (kg/cm2)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Cfls1

Brandklasse
Randprofielen
Oploopprofiel

Nuway connect 10mm

Cfls1

Nuway connect 22mm

Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar
ARF 50

Productiemethode

ARF 70

ARF 50

ARF 70

ARF 50

ARF 70

ARF 50

ARF 70

Entreemat met profielen van geanodiseerd aluminium, PVC verbindingen en RVS clips

Design wisserstrips

4-rij borstelharen

4-rij borstelharen en rubber

Materiaal wisserstrips

100% Polyamide

100% Polyamide voor borstels

Maten bij benadering.
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Nuway Grid

STERK & STIJLVOL

DESIGNOPTIES
Coral Classic inlages Nuway Grid

4701 | anthracite

4730 | raven black

4764 | taupe

4750 | warm black

Coral Brush inlages Nuway Grid

4753 | bright red

Ultragrip
Rubber inlages

5714 | shark grey

5721 | hurricane grey

5716 | masala brown

5722 | cornflower blue

5730 | vulcan black

Constructie van Nuway Grid
Inlage – Maar liefst 10
verschillende inlages van textiel
uit de Coral Classic en Coral
Brush collecties en Ultragrip
Rubber inlages.

Nuway Grid is een eigentijdse en
voordelige profielmat. Het is een
perfecte oplossing voor entrees waar
veel gebruik van wordt gemaakt en
waar de uitstraling erg belangrijk is.

• Kies uit diverse inlages uit de Coral
Classic en Coral Brush collectie.
• Coral inlages kunnen perfect
gecombineerd worden met een
Coral textiele mat.

Profiel – Een profiel van
geanodiseerd aluminium met
een gepatenteerd klemsysteem
dat de inlages gegarandeerd
op hun plek houdt.

• Het is zelfs mogelijk om andere Coral items
als inlage te gebruiken. Informeer naar de
mogelijkheden en kosten.
• De unieke Ultragrip Rubber inlages bieden
zekerheid en antislip eigenschappen, zelfs
onder natte omstandigheden. Het is ideaal
voor entrees met meerdere looprichtingen,
is comfortabel, verwijdert vuil en vocht en
is zeer brandveilig.

Voor binnen
of buiten

• In combinatie met de Ultragrip Rubber
inlages is Nuway Grid perfect voor
buitentoepassingen.

Beschikbare
inlages

• Beschikbaar in 12 mm en 17 mm dik,
en daardoor in vrijwel iedere uitsparing
toe te passen.

Profiel

• Dankzij het unieke zwaluwstaartsysteem is
de mat eenvoudig op locatie passend te
maken.

Constructie

Diktes

Garantie

Toepassing
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Grid met Coral inlages

Grid met Ultragrip rubber inlages

BINNEN

BINNEN
BUITEN

10 kleuren (zie hierboven)

Ultragrip Rubber (antislip)

Geanodiseerd aluminium

12mm

of

17mm

GESLOTEN
GARANTIE TOT

5

JAAR

Kijk voor de installatievoorwaarden op
www.forbo-flooring.nl/nuway

Zeer zwaar gebruik.

Professionele profielmatten
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
12mm Grid

17mm Grid

Maximale lengte per module

3000mm

3000mm

Maximale breedte per module

750mm

750mm

Maximale gewicht per module

23kg

23kg

Elke Nuway mat is uniek. De mat wordt op
maat gemaakt in onze fabriek, geheel op
basis van de opgegeven specificaties en
maten.

Ultragrip

Coral

Ultragrip

Coral

Dikte van het aluminium

12mm

12mm

17mm

17mm

Dikte inclusief inlage

14mm

18mm

19mm

23mm

Ultragrip Rubber

Coral Classic/
Coral Brush

Ultragrip Rubber

Coral Classic/
Coral Brush

Materiaal inlage
Constructie

Gesloten

Totaalgewicht

Ca. 9kg/m2

Maximale statische belasting

100kg/cm

Brandklasse

Oploopprofiel

17.2kg/m2

Ca. 15kg/m2
100kg/cm

2

2

Ultragrip Bfls1

Coral Bfls1

200

200

ARF 50

ARF 70

Dynamische belasting
(kg, 20.000 bewegingen,
2 wielen van 80 mm)

Productiemethode

Gesloten

10.5kg/m2

Entreemat met profielen en
rubberen inlages

Entreemat met profielen en
textiel inlages

Entreemat met profielen en
rubberen inlages

Entreemat met profielen en
textiel inlages

Ultragrip Rubber

Coral Classic/Coral Brush

Ultragrip Rubber

Coral Classic/Coral Brush

n.v.t.

100% Polyamide

n.v.t.

100% Polyamide

Materiaal wisserstrips
Poolmateriaal

NUWAY VOORBEREIDING EN INSTALLATIE

Voor het bestellen van een Nuway mat is het
belangrijk dat je de afmetingen nauwkeurig aan ons
doorgeeft of maat tekeningen of dimensiestabiele
mallen verstrekt. Heb je moeite met het opnemen
van de maten of wil je liever dat wij dit doen?
Schakel dan het Nuway serviceteam in.

Matomranding op gelijke hoogte met vloerbedekking

Vloerbedekking
Egaline
Schroef

Ondervloer

Ook is het van belang dat de plaats waar de mat
moet komen op de juiste manier is voorbereid.
De constructie van de matput moet solide zijn en
droog, glad en vlak. Voordat de vloer wordt gelegd,
moet het oppervlak schoon zijn. Voor binnenmatten
moet de vloer vlak en egaal zijn en geschikt voor
de hoogte van de gekozen mat. Dit geldt ook voor
buitenmatten. Houd hier tevens rekening met de
hoogte van de matomranding en met de afvoer van
vocht.

Doorsnede van een verzonken frame bevestigd met schroeven.

L/R

Diagonaal
Looprichting
Diagonaal

F/B

DEUR

Opmeten van de uitsparing

Nuway Grid 12mm

Nuway Grid 17mm

NUWAY®
SERVICETEAM
Forbo Flooring installeert al jaren
Nuway profielmatten. Wil je dat
wij ook jouw Nuway profielmat
installeren?

Nuway Grid 12 mm met Ultragrip Rubber

Nuway Grid 17 mm met Ultragrip Rubber

Kijk op www.forbo-flooring.nl/
nuwayserviceteam voor meer
informatie, of neem contact met
ons op:
E: contact@forbo.com
I: www.forbo-flooring.nl/
nuwayserviceteam

Nuway Grid 12 mm met Coral

Nuway Grid 17 mm met Coral
Inlages van Ultragrip Rubber of Coral.

T: 075-647 78 80

OPEN OF GESLOTEN?
Veel Nuway matten zijn beschikbaar in een open en een
gesloten constructie.Wat is voor jouw situatie het beste?
Bij een open constructie valt het afgeschraapte vuil tussen
de mat door in een opvangput.Het daarin verzamelde vuil
is eenvoudig te verwijderen door de mat op te tillen of in
het geval van Nuway Connect zelfs op te rollen. Een open
constructie is dan ook ideaal wanneer het niet mogelijk is
om het vuil dagelijks te verwijderen.Vergeet alleen niet om
regelmatig de ruimte onder de mat schoon te maken.
Bij een gesloten constructie blijft het vuil op de mat liggen,
waardoor het eenvoudig en snel te verwijderen is. Dit moet wel
vaker gedaan worden dan bij een open constructie en het vuil
blijft tot de schoonmaak zichtbaar.
Welke constructie geschikt is voor jouw entree hangt dus
geheel af van de wensen.
Natuurlijk helpen wij je graag bij het maken van en keuze.
Mail naar adviezen@forbo.com voor meer informatie.

Rubberen opvulprofielen zorgen voor een nette en
eenvoudigere afwerking aan de randen.

De dubbele verbindingstrips dempen geluid en voorkomen trillen.
(Visual is 17mm)

Maten bij benadering
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CORAL, DE MEEST EFFECTIEVE ENTREEMAT VAN TEXTIEL
Naast de profielmatten van Nuway, biedt Forbo tevens
textiele entreematten aan: Coral®. Ook met Coral kun je
besparen op schoonmaaktijd, want het stopt tot 95%
van het vuil en vocht dat anders ingelopen zou worden.
Sphera®, homogeen vinyl

Zowel met Nuway als met Coral blijft de achterliggende
vloer schoner, mooi en wordt de levensduur ervan
verlengd.

Marmoleum®

Tessera® tapijttegels

Meer collecties van Forbo

Wil je meer weten? Kijk op www.forbo-flooring.nl/coral.

Kies voor de zekerheid van Forbo vloeren. Ons portfolio omvat:
•D
 uurzaam, functioneel en design-georiënteerd Marmoleum®

Coral Luxe, de chique droogloopmat

• Projectvinyl in banen
Colorex® ESD & Cleanroom vloeren

• ESD & Cleanroom vloeren
• Luxe vinyltegels en -stroken uit Nederland
• Tessera tapijttegels
• Flotex, de ideale combinatie tussen textiel en vinyl
• Coral, effectieve entreematten van textiel

Eternal, projectvinyl in banen
Coral Welcome, de duurzame, design schoonloopmat

Ga naar www.forbo-flooring.nl voor het complete overzicht.

Coral Brush, de perfecte all-round schoonloopmat

Allura, luxe vinyltegels & -stroken

Coral Classic, de ultieme schoonloopmat tegen vocht

Coral Duo, de meest effectieve schoonloopmat

Step® antislip vinyl

Coral Logo, voor een goede eerste indruk

Coral Click, modulaire entreetegels

Coral Click, modulaire entreetegels
27 Professionele profielmatten

Coral® entreematten

Flotex®

ENKEL
Bij veel Nuway matten
kunt u kiezen tussen
een open of een
gesloten constructie

Nuway Tuftiguard is
beschikbaar met duurzame
bamboe schraapstrips

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de
Forbo Group, wereldleider in vloer-, en
transportsystemen, en biedt een compleet
assortiment vloerbedekkingen voor zowel
de projecten- als de consumentenmarkt.
Hoogwaardige linoleum-, vinyl-,
textielvloeren en schoonloopsystemen
combineren functionaliteit, kleur en design,
zodat u voor elke omgeving over een
totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

052017/195357

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA KROMMENIE
Tel: 075 647 7880
Fax: 075 628 3771
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

DUBBEL

DUBBEL

GESLOTEN

Een dubbelzijdige
mat gaat extra lang mee.

Elke Nuway mat wordt
op maat gemaakt.

100%

Nuway Grid is eenvoudig op
locatie passend te maken

van het aluminium en staalafval
van de Nuway productie wordt

gerecycled.

