
CORAL

paginainfo voor index:
Coral at a glance
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of the total cost 

of commercial floor 
coverings is maintenance SCHOONLOOPSYSTEMEN
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Een goede schoonloopmat aan de inkom is 

fundamenteel voor elk gebouw. Een goed ontworpen 

schoonloopsysteem voorkomt dat vuil en vocht in 

het gebouw terecht komen en verlengt daardoor de 

levensduur van de achterliggende vloeren, vermindert 

de reinigings- en onderhoudskosten en de kans op 

uitglijden. Met de Coral schoonloopsystemen neemt 

u de eerste belangrijke stap om uw vloer duurzaam te 

beschermen.

CORAL
BESCHERM UW 
VLOER, UW 
BEZOEKERS EN 
UW INTERIEUR
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23Coral schoonloopsystemen
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22 Coral schoonloopsystemen

CORAL

paginainfo voor index:
Coral at a glance

CORAL IN HET KORT

De eerste stap in het 
beschermen van uw 
gebouw.

De ultieme 
schoonloopmat voor 
vochtabsorptie.

28

30
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33

34

Waar ontwerp en milieu 
samenkomen.

De robuuste en ultieme 
vuil- en gruisverwijderaar 
voor binnen en buiten.

De ultieme vuil- en 
vochtbestrijder.

Alle eigenschappen van 
Coral Brush en Classic 
met het gemak van een 
modulaire constructie.

299

32

Een sterke en solide mat 
die overal past.

SCHOONLOOPSYSTEMEN

Coral is al vijftig jaar marktleider op het vlak van schoonloopsystemen en biedt meer opties dan ooit aan met 
mooie, duurzame schoonloopsystemen in tal van stijlen en structuren. Ideaal voor elke toepassing, elk budget en 
elke uitstraling.

De rug is gemaakt van 
gerecyclede petflessen

houdt vuil vast
Het unieke garen kan 

vuil en vocht vasthouden

verwijdert vuil
Tot 95 % van het vuil geëlimineerd 

na de eerste zes stappen

 ziet er na 
reinigen weer 
als nieuw uit
Coral is bestand tegen 

intense reiniging 

laat vuil 
gemakkelijk los

Door de constructie met 
gesneden pool is het vuil 

gemakkelijk te verwijderen 
met een stofzuiger

6 meter Coral  
kan tot 95%  

van het vuil en het 
vocht tegenhouden

95%

Volgens Cleaning Research International 
bestaat de totale kostprijs van 
commerciële vloerbedekking voor 86% uit 
onderhoudskosten. Een goed ontworpen 
Coral-schoonloopsysteem met drie 
schoonloopzones is bijzonder nuttig om uw 
toekomstige onderhoudskosten te beperken. 
Doordat Coral tot 95% van het vuil en het 
vocht tegenhoudt, kunnen uw vloeren tot 
65 % sneller worden gereinigd en gaan uw 
vloerbedekkingen veel langer mee.

Sneller schoonmaken 

Coral is binnen zes 
maanden terugverdiend

€ <65%

Met onze producten willen we een betere omgeving creëren waarin mensen 
kunnen wonen, werken en leren. Onze Coral schoonloopsystemen houden 
gebouwen veilig en schoon in alle weersomstandigheden. 

Daarnaast stelt de WELL Building Standard® dat schoonloopsystemen het 
perfecte middel zijn om vervuilende stoffen uit een gebouw te weren.

36

Wanneer esthetiek een 
topprioriteit is!

37

CO
R

A
L  

EN
TR

A
N

C
E  

FLO
O

R
IN

G



25Coral schoonloopsystemen
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24 Coral schoonloopsystemen

32

MET CORAL VOOR INGANGEN BESPAART U GELD …

Onderzoek toont aan dat tot 95% van het vuil dat een gebouw binnendringt wordt binnengebracht door 
schoenzolen en de wielen van rollend materiaal. De hoeveelheid vuil en vocht die mensen onder hun schoenen 
het gebouw in meenemen is niet alleen slecht nieuws voor uw vloer, maar ook voor uw portemonnee. Dit betekent 
namelijk vaak hoge schoonmaak- en herstelkosten.

Als u niet daadkrachtig optreedt tegen dit probleem, kunnen de herstellings- en onderhoudskosten van een doorsnee 
vloerbedekking uiteindelijk negen keer meer bedragen dan de oorspronkelijke investering. Een goed ontworpen 
vloersysteem bij de ingang voorkomt dat vuil en vocht mee naar binnen genomen worden en verlengt zo de levensduur 
van de vloeren in het gebouw. Bovendien dalen de schoonmaak-, herstellings- en onderhoudskosten.

86%

van de totale kostprijs van 
commerciële vloerbedekkingen 

gaat naar onderhoud

Onderhoudskosten voor 
gebouwen 

Sanitair
25%

Vloerbedekking
60% Interieur

15%

Kostprijs van vloerbedekkingen

A
an

ko
op

H
er

st
el

lin
ge

n

O
nd

er
ho

ud

…EN BESCHERMT U MENS EN INTERIEUR

Vloersystemen bij ingangen 
spelen ook een cruciale rol op 
het vlak van veiligheid.

Val- en struikelpartijen 
op hetzelfde niveau zijn 
goed voor 18% van 
de verwondingen bij 
werknemers. Het gaat om 
zo’n 111.000 gevallen per 
jaar*. Het gevolg? Fysiek 
leed en financieel verlies voor 
mensen, bedrijven en de hele 
maatschappij.

Een goede toegangsvloer ...

• vermindert het risico op verwonding door een valpartij

• verlengt de levensduur van de vloer in het gebouw

• vermindert de onderhoudskosten

Daarnaast stelt de WELL Building Standard dat 
toegangsvloeren het perfecte middel zijn om vervuilende 
stoffen uit een gebouw te weren.

coral® grip MD

coral® grip HD

coral® duo

coral® brush

coral® welcome

coral® classic

coral® logo

x

x

x

x

x

x

x

Zone

1 + 2

1 + 2

2

2 + 3

2 + 3

2 + 3

2 + 3 

CO
R

A
L  

EN
TR

A
N

C
E  

FLO
O

R
IN

G



CO
R

A
L  

SC
H

O
O

N
LO

O
P  

SY
STEM

EN

26 Coral schoonloopsystemen

CORAL

paginainfo voor index:
Coral at a glance

WELK SCHOONLOOPSYSTEEM MOET IK KIEZEN?

Wilt u een gebouw écht 
schoon en veilig houden? 
Dan moet u meer doen dan 
alleen maar een mat bij de 
deur leggen. Meer nog: de 
Health and Safety Executive 
raadt losse matten af, omdat 
die ‘verschillende risico’s met 
zich meebrengen en niet altijd 
efficiënt zijn’. 
Bron: HSE e-learning module, 
‘Watch your step’

ZONE

ZONE

1
ZONE

2
3

BUITEN
De buitenmat biedt een eerste linie tegen grover vuile en 
schraapt dit onder de voetzolen vandaan nog voordat dit 
het gebouw binnenkomt.

BINNENKOMST
Bij binnenkomst zorgt de textiele mat voor de volgende 
barrière tegen fijner vuil en vocht.

CIRCULATIEZONES
Ook andere gebieden binnen een gebouw, zoals 
recepties, gangen, liften, trappen en secundaire (nood)
uitgangen hebben te lijden onder viezigheid van 
buiten. Door Coral te installeren voorkomt u veelvuildig 
stofzuigen. 

12
3

12
3

1 2
3

Wanneer u uw gebouw effectief schoon en veilig wilt houden, dan is het niet voldoende om alleen een mat bij de deur neer 
te leggen. Een goed schoonloopsysteem ontwerpen, betekent dat u moet nadenken over looproutes in het gebouw en het 
aantal mensen dat dagelijks het gebouw binnenkomt en verlaat. De beste manier om het schoonloopsysteem te ontwerpen 
is om in schoonloopzones te denken. 

27Coral schoonloopsystemen
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28 Coral Click

paginainfo voor index:
Coral Click

• Modulair schoonloopsysteem

•  Buitengewoon eenvoudig te plaatsen, te gebruiken en te 
stockeren

• Beschikbaar in 12 mm & 17 mm dikte

•  Gesloten structuur om te voorkomen dat de hiel vastraakt

•  Coral Brush inzets bestaan uit 100% geregenereerd ECONYL® 
garen

•  Perfect te combineren met Coral Brush banen & tegel 
collecties

• Een brede waaier aan plaatsingsmogelijkheden

De eerste stap in het beschermen van uw gebouw

Coral Click is een uitzonderlijk veelzijdig, modulair schoonloopsysteem dat ter plaatse geassembleerd kan worden. Coral Click kunt u apart 
gebruiken of met onze Coral-schoonloopsystemen combineren tot een totaaloplossing.

7831

7831 (12 mm) | 7881 (17 mm) 7834 (12 mm) | 7884 (17 mm) 7838 (12 mm) Plain | 7888 (17 mm) Plain

Omschrijving Modular mattensysteem

Afmetingen 24 x 24 cm

Totale dikte ISO 1765

11 / 16 mm  
(zonder Coral Brush inlages) 
14 / 19 mm  
(met Coral Brush inlages)

Poolmateriaal 100% regenerated Econyl® 
Nylon

Collectie omvang 6

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

7 EN 14041

Deze veelzijdige pvc-tegel met Coral-schoonloopstukken is geschikt voor alle soorten gebouwen. Coral Click bevat bovendien geen metalen 
onderdelen. Daardoor zijn deze toegangsproducten vooral geschikt voor gebruik in winkels, omdat ze het elektronische beveiligingssysteem 
niet verstoren.

7837

7830 (12 mm) | 7880 (17 mm) 

7837 (12 mm) | 7887 (17 mm) 

7833 (12 mm) | 7883 (17 mm) 

Paginaverwijzing Coral click
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30 Coral Welcome

paginainfo voor index:
Coral Duo

paginainfo voor index:
Coral Welcome

Coral Welcome 3208 | matrix

•  Gemaakt van 100% geregenereerd 
Econyl®-garen

•   De rug is gemaakt van gerecyclede 
petflessen

•  Houdt vocht en vuil buiten de deur

•  Gemaakt met ftalaatvrije technologie

•   De enige schoonloopmat ter wereld met 
de milieuclassificatie BRE A+

•   Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: 
Bfl-s1

•   Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, 
klasse 33

•   Ideaal voor entrees en doorgangszones

3201 | silver shadow  LRV 3

3206 | volcano  LRV 13202 | desperado  LRV 23210 | black magic LRV 2 

3219 | colour purple  LRV 13208 | matrix  LRV 2

3205 | blue lagoon  LRV 3

3207 | blue velvet  
LRV 1

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen Rolbreedte 205 cm* 
Rollengte ≤ 27,5 m

Totale dikte ISO 1765 Circa 9,0  mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal 100% regenerated ECONYL®

Collectie omvang 8

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

7 EN 14041 Opmerking: met uitzondering van 
loslegmatten en lopers

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS

Statische oplading ISO 6356 <2 kV

*OPMERKING: Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand

Ook verkrijgbaar met een FR rug.

Waar ontwerp en milieu samenkomen

Door het eigentijdse lijnenspel en de volle, hoge pool heeft Coral Welcome de stijl en uitstraling van een luxetapijt. Maar Coral Welcome is 
meer dan alleen een schitterende schoonloopmat. De mat is ook zeer milieuvriendelijk. Het geheim is het gebruik van 100% geregenereerd 
Econyl®-garen, dat is gemaakt van geregenereerd industrieel afval en postconsumptieafval. 

De ultieme vuil- en vochtbestrijder

Coral Duo is de beste keuze voor kleinere entrees. Onderzoek heeft aangetoond dat Coral Duo de eerste meters 10% meer vuil vasthoudt 
dan elke andere oplossing voor schoonloopmatten in textiel op de markt! 

9724 | cafe supreme LRV 29725 | cafe bahia LRV 19730 | black diamond LRV 1 9727 | Volga blue LRV 1 9723 | African red LRV 3

9710 | luna pearl LRV 49714 | Sicilian sand LRV 49721 | dark steel LRV 2

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen Rolbreedte 205 cm* 
Rollengte ≤ 27,5 m

Totale dikte ISO 1765 Circa 9,0mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal 100% polyamide waarvan 
75% gerecycled Econyl®

Collectie omvang 8

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

7 EN 14041 Opmerking: met uitzondering van 
loslegmatten en lopers 

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS

Statische oplading ISO 6356 <2 kV

*OPMERKING: Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand
Ook verkrijgbaar met een FR rug. 

Onze aanbevolen lijm voor Coral banenmateriaal is 540 Eurosafe 
special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

Coral Duo 9727 | Volga blue

•  Uitstekende oplossing voor elke entree

•   Voor 75% gemaakt van 100% 
geregenereerd Econyl®-garen

•   Ongeëvenaarde prestaties wat vocht en 
vuil betreft

•   Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: 
Bfl-s1

•   Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, 
klasse 33

•   Ideaal voor binnenentrees met beperkte 
ruimte voor een schoonloopmat

Paginaverwijzing Coral welcome Paginaverwijzing Coral duo
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32 Coral Brush

paginainfo voor index:
Coral Brush

paginainfo voor index:
Coral Classic

5741 | cannon grey  LRV 2

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen
Rolbreedte 105 / 155 / 205 cm* 
Rollengte ≤ 27,5 m 
Tegels 50 x 50 cm

Afmetingen matten 55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 
135 x 205 cm / 205 x 300 cm

Totale dikte ISO 1765 Circa 9,0  mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal 100% regenerated  
ECONYL® Nylon

Collectie omvang 18 (12 tegels per doos, 3 m2)

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

7 EN 14041 Opmerking: met uitzondering van 
loslegmatten en lopers

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS

Statische oplading ISO 6356 <2 kV

*OPMERKING: Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand

Ook verkrijgbaar met een FR rug

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

Coral Brush 5767 | slate blue

5714 | shark grey LRV 5

5727 | stratos blue  LRV 2

5722 | cornflower blue  LRV 45750 | aztec black  LRV 1

5754 | straw brown  LRV 115721 | hurricane grey  LRV 3

5705 | Bondi blue LRV 4

5730 | vulcan black  LRV 1

5724 | chocolate brown  LRV 2 5723 | cardinal red  LRV 2

5709 | royal purple  LRV 2 5767 | slate blue  LRV 35715 | charcoal grey  LRV 2

5764 | petrified grey LRV 5

5710 | asphalt grey LRV 2

5706 | brick red  LRV 2

5716 | masala brown  LRV 5

Een sterke solide mat die overal past

Coral Brush is geschikt voor alle soorten entrees, doordat de mat vocht 
absorbeert en droog vuil verwijdert (naargelang het weer). 

•  Een echte allrounder die vocht en vuil buiten de deur houdt

•  Gemaakt van 100% geregenereerd Econyl®-garen

•  Aansprekende kleuren die bij elke vloer passen

•   Voldoet aan de hoogste brandklassenorm Bfl-s1

•   Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

•  Ideaal voor entrees en doorgangszones

•  Verkrijgbaar in banen, matten en tegels van 50 x 50 cm

4758  | olive  LRV 7

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen
Rolbreedte 105 / 155 / 205 cm* 
Rollengte ≤ 27,5 m 
Tegels 50 x 50 cm

Afmetingen matten 55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 
135 x 205 cm / 205 x 300 cm

Totale dikte ISO 1765 Circa 9,0  mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl**

Poolmateriaal 100% polyamide – BCF 
pigment gekleurd 

Collectie omvang 13 (12 tegels per doos, 3 m2)

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

7 EN 14041 Opmerking : met uitzondering van 
loslegmatten en lopers

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS

Statische oplading ISO 6356 <2 kV

*OPMERKING: Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand
**Coral Classic-tegels zijn ook verkrijgbaar met een rug uit bitumen.

Ook verkrijgbaar met een FR rug

Onze aanbevolen lijm voor Coral banenmateriaal is 540 Eurosafe 
special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Coral Classic 4701 | anthracite

4730 | raven black  LRV 2

4701 | anthracite  LRV 6

4751 | silver grey LRV 9

4750 | warm black LRV 4

4774 | khaki LRV 11

4756 | bronzetone  LRV 2

4721 | mouse grey LRV 4

4727  | navy blue  LRV 2

4759 | old rose LRV 6

4753 | bright red  LRV 5

4764 | taupe  LRV 6

4744 | espresso  LRV 4

De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand twee 
voetstappen op Coral Classic zet, al de helft van het vuil 
en vocht onder de schoenen wordt afgeschraapt. Dit vuil 
zou anders in het gebouw worden meegenomen. Nog een 
paar stappen meer op deze schoonloopmat en u neemt 
nagenoeg geen vuil mee het gebouw in.

•  Maximale vochtabsorptie en schraapt vuil af

•  Maximale kleurechtheid

•   Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1

•  Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

•  Ideaal voor entrees en doorgangszones

•  Verkrijgbaar in banen, matten en tegels van 50 x 50 cm

Paginaverwijzing Coral brush Paginaverwijzing Coral classic
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34 Coral Brush tegels

paginainfo voor index:
Coral Brush Tile

paginainfo voor index:
Coral Classic Tile

Coral tegels hebben dezelfde producteigenschappen als de 
reguliere Coral Classic en Coral Brush schoonloopmatten, maar 
bieden flexibele mogelijkheden door een tegelmaat van 50 x 50 
cm. Coral tegels geven minder afval en kunnen bovendien sneller 
worden geplaatst. Dat is vooral belangrijk wanneer een bedrijf 
niet lang kan sluiten of een winkel op tijd opnieuw klanten wil 
verwelkomen.  De tegels van 50 x 50 cm zijn bovendien flexibeler te 
plaatsen én eenvoudiger op te bergen en te hanteren. 

De Coral tegels zijn verkrijgbaar in alle kleuren van de Coral Classic- 
en Brush-collecties. Combineer ze naar hartenlust met elkaar voor 
een functionele en toch mooie toegangsvloer. De Coral tegels 
hebben dezelfde eigenschappen als de Coral Classic- en Brush-
banencollecties.  U kunt de tegels monolithisch of in mozaïekvorm 
plaatsen.

Een sterke solide mat die overal past

•  Een echte allrounder die vocht en vuil buiten de deur houdt

•  Gemaakt van 100% geregenereerd Econyl®-garen

•  Aansprekende kleuren die bij elke vloer passen

•   Voldoet aan de hoogste brandklassenorm Bfl-s1

•  Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

•  Ideaal voor entrees en doorgangszones

•  Verkrijgbaar in banen, matten en tegels van 50 x 50 cm

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen 50 x 50 cm

Totale dikte ISO 1765 Circa 9,0  mm

Ruguitvoering Vinyl

Poolmateriaal 100% regenerated Econyl®

Collectie omvang 18 (12 tegels per doos, 3 m2)

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

7 EN 14041
Opmerking: De vereisten van 
EN14041 gelden niet voor loszittende 
matten.

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS

Statische oplading ISO 6356 <2 kV

De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie

•  Maximale vochtabsorptie en schraapt vuil af

•  Maximale kleurechtheid

•   Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1

•  Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

•  Ideaal voor entrees en doorgangszoness

•  Verkrijgbaar in banen, matten en tegels van 50 x 50 cm

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen 50 x 50 cm

Totale dikte ISO 1765 Circa 9,0  mm

Ruguitvoering Vinyl

Poolmateriaal 100% polyamide – BCF  
pigment gekleurd

Collectie omvang 13 (12 tegels per doos, 3 m2)

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

7 EN 14041
Opmerking: De vereisten van 
EN14041 gelden niet voor loszittende 
matten.

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS

Statische oplading ISO 6356 <2 kV

Onze aanbevolen lijm voor Coral tegels is 542 Eurofix tack plus.
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

5741 | cannon grey  LRV 2

5714 | shark grey LRV 5

5727 | stratos blue  LRV 2

5722 | cornflower blue  LRV 45750 | aztec black  LRV 1

5754 | straw brown  LRV 115721 | hurricane grey  LRV 3

5705 | Bondi blue LRV 4

5730 | vulcan black  LRV 1

5724 | chocolate brown  LRV 2 5723 | cardinal red  LRV 2

5709 | royal purple  LRV 2 5767 | slate blue  LRV 35715 | charcoal grey  LRV 2

5764 | petrified grey LRV 5

5710 | asphalt grey LRV 2

5706 | brick red  LRV 2

5716 | masala brown  LRV 5

4758  | olive  LRV 7

4730 | raven black  LRV 2

4701 | anthracite  LRV 6

4751 | silver grey LRV 9

4750 | warm black LRV 4

4774 | khaki LRV 11

4756 | bronzetone  LRV 2

4721 | mouse grey LRV 4

4727  | navy blue  LRV 2

4759 | old rose LRV 6

4753 | bright red  LRV 5

4764 | taupe  LRV 6

4744 | espresso  LRV 4

Coral Brush T5705 | bondi blue  
+ Coral Classic T4721 | mouse grey + T4751 | silver grey

Paginaverwijzing Coral tiles
Paginaverwijzing Coral brush tiles

Paginaverwijzing Coral classic tiles
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36 Coral Luxe

paginainfo voor index:
Coral Duo

paginainfo voor index:
Coral Welcome

Coral Luxe 2905 | topaz

• Rijke en elegante uitstraling

• Comfortabel en zacht

• Doeltreffende vocht- en vuilopname

•   Droogt snel voor een maximale 
functionaliteit

•   Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: 
Bfl-s1

•   Geschikt voor licht industrieel gebruik en 
privétoepassingen

• Ideaal voor doorgangszones

• Gemaakt met ftalaatvrije technologie

2907 | sapphire LRV 2

2906 | garnet  LRV 22905 | topaz LRV 2 

2910 | onyx  LRV 22901 | diamond 
LRV 2

2902 | citrine  LRV 2

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen Rolbreedte 105 cm / 205 cm 
Rollengte ≤ 20 m

Afmetingen matten   105 x 155 cm / 135 x 205 cm

Totale dikte ISO 1765 Circa 8,5 mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal 100% polyamide

Collectie omvang 6

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 31

7 EN 14041 Opmerking: met uitzondering van 
loslegmatten en lopers

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS

Statische oplading ISO 6356 <2 kV

Wanneer esthetiek een topprioriteit is!

Door de chique uitstraling en het hoogpolige effect lijkt Coral Luxe misschien niet op een traditionele schoonloopmat. In werkelijkheid is 
het een zeer doeltreffende schraapmat voor zones met licht tot gemiddeld verkeer waar esthetiek een topprioriteit is. 

De robuuste en ultieme vuil- en gruisverwijderaar voor binnen en buiten

Coral Grip is een veelzijdige, niet-geweven schraapmat voor binnen- en buitengebruik bij veelbelopen entrees die in twee kwaliteiten 
verkrijgbaar is: medium duty (MD) en heavy duty (HD). De mat is standaard beschikbaar zonder rug, maar is tevens te verkrijgen met rug 
waardoor deze mat waterdicht wordt. 

6950  6930 ink LRV 2 6143  6123 | wine  LRV 5 6943  6923 | wine  LRV 5

6941  6921 | ash LRV 86141  6121 | ash LRV 8

Omschrijving Non Woven schraapmat met 
reliëf dessin

Rolbreedte open 122 cm
met rug 127 cm

Rollengte MD : circa 15 m
HD : circa 10 m

Afmetingen matten 60 x 90 cm
Matten alleen met open structuur

Totale dikte ISO 1765
MD: 11 mm / 12 mm

HD: 16 mm / 17 mm

Ruguitvoering
Open structuur of met 

EVERFORT® vinyl rug

Collectie omvang 10

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

7 EN 14041 Opmerking: met uitzondering van 
loslegmatten en lopers 

Brandgedrag EN 13501-1 met rug: Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS

Statische oplading ISO 6356 <2 kV

Onze aanbevolen lijm voor Coral banenmateriaal is 540 Eurosafe 
special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

Coral Grip HD  6943 | wine

•  Bevat granulaat voor maximale 
antislipeigenschappen

•   Verwijdert het ergste vuil voor het binnen 
kan komen

•   Helpt een aantrekkelijk interieur van 
buiten uit te beschermen

•   Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, 
klasse 33

•   Ideaal voor zowel binnen als buiten het 
gebouw

Paginaverwijzing Coral welcome Paginaverwijzing Coral duo

6150  6130 ink LRV 26945  6925 | lead LRV 56145  6125 | lead LRV 5

6942  6922 | salt LRV 556142  6122 | salt LRV 55

61xx = HD

69xx = MD

 open structuur met rug
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