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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



23Coral schoonloopsystemen

CO
R

A
L  

SC
H

O
O

N
LO

O
P  

SY
STEM

EN

22 Coral schoonloopsystemen

CORAL

paginainfo voor index:
Coral at a glance

Stop vuil voordat het binnenkomt met Coral

Goed voor het milieu.
Goed voor uw dagelijkse omgeving.
Van productie tot prestaties: Forbo Flooring is écht duurzaam. Met zijn topprestaties op het vlak van 
milieuvriendelijkheid, design en schoonmaakvermogen is Forbo ideaal voor gebouwen, voor de mens én voor de 
planeet. Wij bieden mensen een betere omgeving om in te werken, wonen en ontspannen.

Wanneer mensen uw gebouw binnenlopen, reizen er via hun schoenzolen vaak ongenode gasten mee: modder en 
vocht. Gelukkig vangen de Coral-schoonloopsystemen ze op voordat ze uw vloer kunnen besmeuren. Een Coral-
schoonloopsysteem van 6 meter verwijdert bijvoorbeeld tot wel 95% van het vuil en vocht dat aan schoenen 
hangt. Verminder uw schoonmaakkosten en zorg ervoor dat uw gebouw er steeds piekfijn uitziet: Coral houdt vuile 
‘indringers’ buiten.

Alleen een goed ontworpen schoonloopsysteem 
kan efficiënt voorkomen dat vuil binnenkomt

CORAL IN HET KORT

27

De ultieme vuil- en 
vochtbestrijder.

26

Waar ontwerp en milieu 
samenkomen.

Wanneer de prijs belangrijk 
is.

Modulariteit in optima 
forma.

Wanneer esthetiek een 
topprioriteit is!

28

Maak een blijvende 
indruk door uw logo of 
eigen design als integraal 
element in uw hal te 
verwerken.

Zie het Coral-logo op pagina 308. 308

29

31

32

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

De ultieme 
schoonloopmat voor 
vochtabsorptie.
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Een sterke en solide 
mat die overal past.

interior

De eerste stap in het 
beschermen van uw 
gebouw.
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GEPRODUCEERD
MET

GROENE STROOM
VAN HERNIEUWBARE
ENERGIEBRONNEN100%

Alle stroom die we inkopen komt voor 100% uit 
hernieuwbare energiebronnen. Coral wordt geprodu-
ceerd in onze eigen fabriek in Nederland, dus volgens 
de strenge Europese milieuwetten. Bovendien 
beschikt ook deze Forbo fabriek over het ISO 14001 
certificaat.

De productie van Coral levert
vrijwel geen afval op.

VEEL CORAL PRODUCTEN WORDEN
GEMAAKT MET ECONYL® GAREN
VAN HERGEBRUIKTE VISNETTEN.

Met Econyl® wordt de hoeveelheid
(zwerf )afval zoals visnetten gereduceerd
en wordt het verbruik van kostbare
grondstoffen en energie beperkt.

AFVALGAREN UIT DE CORAL
PRODUCTIE WORDT HERGEBRUIKT
DOOR DE GARENFABRIKANT.

De Coral-productielocatie is verweven met
Forbo‘s motto ‘creating better environments’.
Zo wordt zeer nauw samengewerkt met
leveranciers die gerecycled materiaal in
hun producten verwerken.

RE-U
SE

WASTE

VUIL VERWIJDEREN VUIL VASTHOUDEN VUIL VRIJLATEN WEER ALS NIEUW NA 
REINIGEN
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24 Coral Brush

paginainfo voor index:
Coral Brush

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 9,0mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal Regenerated Econyl 
polyamide

Collectie omvang 14

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Slipweerstand EN 13893 μ > 0.30

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 5727 | stratos blue

5714 | shark grey LRV 4

5727 | stratos blue  LRV 1

5721 | hurricane grey* LRV 3 5774 | biscotti brown  LRV 4

5736 | cinnamon brown LRV 3

5708 | avocado green LRV 3

5722 | cornflower blue LRV 3

5730 | vulcan black  LRV 1 5724 | chocolate brown  LRV 3 5739 | Byzantine purple LRV 2

5715 | charcoal grey  LRV 2

5710 | asphalt grey* LRV 2

5723 | cardinal 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 houdt

•  Gemaakt van 100% geregenereerd Econyl®-garen

•  Aantrekkelijke 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

Paginaverwijzing Coral brush

* beschikbaar als Fast Flooring installatie

paginainfo voor index:
Coral Classic

Coral Classic 4764 | taupe + 4726 | auburn

4726 | auburn  LRV 4

4768 | hunter green  LRV 4

4737 | Prussian blue  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 9,0mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl**

Poolmateriaal Solution dyed polyamide

Collectie omvang 12

Gebruiksklassificatie Klasse 33

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Slipweerstand EN 13893 μ > 0.30

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.

4730 | raven black*  LRV 2

4701 | anthracite* LRV 6

4751 | silver grey LRV 9

4750 | warm black LRV 4 4756 | bronzetone  LRV 2

4721 | mouse grey LRV 4

4764 | taupe  LRV 6

4784 | coffee  LRV 3

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. 

•  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 classic

4763 | ruby red  LRV 6

* beschikbaar als Fast Flooring installatie

Coral Classic, Coral 
Brush en Coral Bright zijn 
verkrijgbaar als tegels voor 
extra flexibiliteit en minder 
snijafval.

Coral Classic, Coral 
Brush en Coral Bright zijn 
verkrijgbaar als tegels voor 
extra flexibiliteit en minder 
snijafval.

IN SLECHTS TWEE VOETSTAPPEN
ABSORBEERT CORAL CLASSIC TOT DE
HELFT VAN HET WATER DAT ANDERS
NAAR BINNEN ZOU WORDEN GELOPEN.

Een paar stappen extra, en uw schoeisel is
vrijwel droog. Dit betekent dat de achterliggende
vloer langer schoon blijft. Vlakke vloeren zoals
vinyl, linoleum, hout en beton zullen minder
snel glad worden.
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26 Coral Welcome

paginainfo voor index:
Coral Welcome

Coral Welcome 3207 | blue velvet

•  Gemaakt van 100% geregenereerd 
Econyl®-garen

•   De rug is gemaakt van gerecyclede 
petflessen

•  Houdt vocht en vuil buiten

•  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 23205 | blue lagoon  LRV 3

3207 | blue velvet LRV 1

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen Rolbreedte 205 cm* 
Rollengte ≤ 27,5 m

Afmetingen matten 105 x 155 cm

Totale dikte ISO 1765 Circa 9,0mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal Regenerated ECONYL® 
polyamide

Collectie omvang 8

Gebruiksklassificatie Klasse 33

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Slipweerstand EN 13893 μ > 0.30

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. 

Paginaverwijzing Coral welcome
paginainfo voor index:
Coral Duo

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! 

9730 | black diamond LRV 1

9747 | azul imperial LRV 1 9708 | green bellagio LRV 2

9710 | luna pearl LRV 4 9714 | Sicilian sand LRV 4

9721 | dark steel LRV 2

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen Rolbreedte 205 cm* 
Rollengte ≤ 27,5 m

Totale dikte ISO 1765 Circa 9,0  mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal
Regenerated ECONYL® 
polyamide solution dyed 
polyamide

Collectie omvang 6

Gebruiksklassificatie Klasse 33

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Slipweerstand EN 13893 μ > 0.30

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 9710 | luna pearl

•  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 duo

Het tuftdoek is gemaakt van

gerecyclede PET-flessen.
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28 Coral Luxe

paginainfo voor index:
Coral Luxe

2916 | garnet LRV 2 

2910 | onyx LRV 2 

2912 | citrine LRV 3

2915 | topaz LRV 5 2917 | sapphire LRV 2

2911 | diamond LRV 3 

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen

20 m x 205 cm
20 m x 105 cm
135 cm x 205 cm
105 cm x 155 cm

Totale dikte ISO 1765 Circa 8,5 mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal Regenerated ECONYL® 
polyamide

Collectie omvang 6

Gebruiksklassificatie Klasse 33

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Slipweerstand EN 13893 μ > 0.30

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. 

Paginaverwijzing Coral luxe

• 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

Coral Luxe 2910 | onyx

paginainfo voor index:
Coral Grip

Benieuwd naar het geheim om uw interieur schoon te houden, 
zelfs wanneer het onbegonnen werk lijkt? Het startpunt voor 
de bescherming van uw binnenvloeren ligt niet binnen, maar 
buiten. Want nog voordat uw bezoekers over de drempel stappen, 
schraapt Coral Grip de grootste vuildeeltjes van hun schoenzolen. 
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. En 
voor de vuilste omgevingen is er Coral Grip HD: een vloer met 
gepatenteerd reliëfdesign en slijtvaste, buigzame vinylvezels die het 
vuil uiterst efficiënt van elk oppervlak schrapen.

De robuuste en ultieme vuil- en gruisverwijderaar

•  Bevat granulaat voor maximale antislip eigenschappen
•   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 grip
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Coral Grip 6148 | grass

6150 HD 6130 HD
|  ink

6950 MD 6930 MD
6140 HD 6120 HD

|  stone
6940 MD 6920 MD

6148 HD 6128 HD
|  grass

6948 MD 6928 MD
6143 HD 6123 HD

|  wine
6943 MD 6923 MD

 open structuur met rug

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 4

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Slipweerstand EN 13893 μ > 0.30

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.



Omschrijving Modular mattensysteem

Afmetingen 24 x 24 cm

Totale dikte ISO 1765 12 / 17 mm 

Poolmateriaal 100% regenerated Econyl® 
Nylon

Collectie omvang 6

Gebruiksklassificatie EN 1307 Klasse 33
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30 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

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

•  Perfect te combineren met Coral Brush 
banen & tegel collecties

•  Een brede waaier aan 
plaatsingsmogelijkheden

• 5 jaar garantie

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.

Deze veelzijdige pvc-tegel met Coral-inlages 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.

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

Coral Click 7837

7830 (12 mm) | 7880 (17 mm) 

7837 (12 mm) | 7887 (17 mm) 

7833 (12 mm) | 7883 (17 mm) 

Paginaverwijzing Coral click
paginainfo voor index:
Coral Bright

2603 | vivid earth LRV 232608 | fresh grass LRV 11 2607 | deep water LRV 3

2610 | cold lava LRV 2 2606 | fine peat LRV 22604 | virgin sand LRV 10

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen

27,5 m x 90 cm
27,5 m x 130 cm
27,5 m x 200 cm
50 x 50 cm
Matten: 60 x 90 cm | 90 x 
150 cm

Totale dikte ISO 1765 Circa 8,5mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal Solution dyed regenerated 
ECONYL® polyamide

Gebruiksklassificatie Klasse 32

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Slipweerstand EN 13893 μ > 0.30

Statische oplading ISO 6356 ≤ 2 kV

Wanneer de prijs belangrijk is

De stijlvolle kleuren van Coral Bright vrolijken uw hal op en creëren een uitnodigende sfeer. Met deze oplossing kiest u voor een voordelig 
schoonloopsysteem met de vertrouwde Coral-troeven.

Paginaverwijzing Coral bright

• Comfortabel en zacht gevoel

• Geschikt voor ingangen met weinig tot matig verkeer

• Aantrekkelijke kleuren

• Ook verkrijgbaar als tegels

Coral Bright 2607  | deep water + 2603 | vivid earth
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32 Coral Interior

paginainfo voor index:
Coral Interior

1520 | desert sand LRV 7

1518 | rain forest LRV 3

1530 | midnight shadow LRV 1

1525 | prairie dusk LRV 5

1515 | storm cloud LRV 4

1513 | savanna sunset LRV 1

1517 | ocean spray LRV 2

1521 | Alpine peak LRV 10

Modulariteit in optima forma

Een stijlvol gebouw en interieur ontwerpen klinkt mooi, maar achteraf moet u er ook zorg voor dragen. Met Coral Interior als 
circulatieproduct in uw hallen, lounges en lobby’s kunt u rekenen op een geïntegreerd schoonloopsysteem. De kleuren van Coral Interior 
zijn perfect afgestemd op die van andere schoonloopproducten, dus vloeien de vloeroplossingen natuurlijk en harmonieus in elkaar 
over. Bovendien is de vloer uiterst eenvoudig te plaatsen: u legt de tegels en planken gewoon willekeurig. Als kers op de taart blijft het 
plaatsingsafval tot een minimum beperkt.

Paginaverwijzing Coral interior

Coral Interior 1525 | prairie dusk

interior

Omschrijving Getufte gesneden pool

Afmetingen tegels 50 x 50 cm & 100 x 25 cm /
6+6 per doos / 3 m²

Totale dikte ISO 1765 Circa 10 mm

Ruguitvoering EVERFORT® vinyl

Poolmateriaal
Regenerated ECONYL® 
polyamide solution dyed 
polyamide

Gebruiksklassificatie Klasse 33

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS

Slipweerstand EN 13893 μ > 0.30

Statische oplading ISO 6356 ≤ 2 kV

•  Mix van planken en tegels voor het ultieme willekeurige effect

• Snel en eenvoudig te plaatsen (geen patroon)

•  Uniek product voor zowel de ingang als de circulatiezones

•  Kleuren afgestemd op andere schoonloopproducten

• Geschikt voor zelfs de drukste commerciële omgevingen


