Schoonloopsystemen

coral

®

Elke entree
verdient
Coral om de
buitenwereld
buiten te
houden
Kent u dat trotse en gelukzalige gevoel van
het lopen op een nieuwe en schone vloer?
Er is een manier om dit vast te houden. Uw
vloer blijft er jarenlang representatief uitzien
en is veilig schoon voor bezoekers en
medewerkers. Hoe? Door te kiezen voor een
slim en goed doordacht schoonloopsysteem.
Coral levert superieure prestaties, zelfs onder
extreem zware omstandigheden. Of er nu
sprake is van regen, sneeuw, zand of modder:
Coral houdt het vuil buiten. De entreematten
van Coral zijn uiterst functioneel en vormen
dankzij de talloze ontwerpmogelijkheden
altijd een integraal onderdeel van uw gebouw.
Coral is al ruim veertig jaar internationaal
marktleider op het gebied van textiele
schoonloopsystemen en heeft meer
mogelijkheden dan ooit tevoren. De
producten in de collectie zijn ontworpen
om elke mate van vervuiling aan te pakken.
Elke entree is immers anders.
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Creating better environments
DE AMBITIE VAN FORBO FLOORING SYSTEMS
IS EEN VEILIGE EN HYGIËNISCHE OMGEVING TE

Cleaning Research International heeft berekend en aangetoond dat 86%
van de levensduurkosten van een vloer bestaan uit onderhoudskosten. Een
goed ontworpen schoonloopzone is zeer effectief en eigenlijk onmisbaar
als u op onderhoudskosten wilt besparen. Doordat Coral tot 95% van het
binnengelopen vuil en vocht tegenhoudt, kan Coral tot 65% op schoonmaakkosten besparen en bovendien de levensduur van uw vloer verlengen.

Besparing
op schoonmaaktijd

BIEDEN DIE EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVERT AAN
UW VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN. DE
ENTREEMATTEN VAN CORAL ZIJN HIER EEN GOED
VOORBEELD VAN. ZE ZORGEN ERVOOR DAT UW
GEBOUW VEILIG SCHOON IS ÉN BLIJFT, ONGEACHT
DE WEERSOMSTANDIGHEDEN. WIST U TROUWENS

van

DAT WE CORAL PRODUCEREN IN ONZE EIGEN

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

FABRIEK IN NEDERLAND?

SLECHTS TWEE
VOETSTAPPEN OP
CORAL CLASSIC...

1

2

…nemen bijna de helft
van het vocht op dat
anders werd ingelopen.

Nog een paar extra stappen en
uw voeten zijn vrijwel droog. Zo
blijft de achterliggende vloer
schoner en droger. Daardoor gaat
uw vloer niet alleen langer mee,
hij blijft ook veilig, doordat de
vloer niet nat en glad wordt.

Afvalgaren uit de Coral productie
wordt hergebruikt door de garenfabrikant.
Ons motto ‘creating better environments’ is verweven
met onze organisatie. Zo werken we zeer nauw
samen met leveranciers die gerecycled
materiaal in hun producten
verwerken.
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100%
groene stroom
hernieuwbare energiebronnen

Geproduceerd met

Veel Coral producten worden
gemaakt met Econyl® garen van
hergebruikte visnetten.

tuftdoek gemaakt
van gerecyclede
Petflessen.

Met Econyl® reduceren
we (zwerf)afval zoals
visnetten en beperken we
het verbruik van kostbare
grondstoffen en energie.
Econyl® recyclet onder
andere de oude en
kapotte visnetten van
de Urker vissersvloot.

TEGELS

GEEN
afval
De productie van
Coral levert bijna
geen afval op.

Alle kleuren van
Vrijwel alle Coral systemen
vallen in de hoogste klasse
van brandveiligheid.

en
zijn beschikbaar in tegels. Zo heeft u meer
flexibiliteit en vaak minder snijafval.

95%

6 meter Coral stopt tot 95%
van het vuil en vocht
Cleaning Research International heeft
aangetoond dat 6 meter Coral ervoor zorgt
dat tot 95% van het binnengelopen vuil en
vocht de achterliggende vloer niet bereikt.
Hierdoor kunt u besparen op schoonmaaktijd
en vermindert u het risico op uitglijden op
natte, gladde vloeren.
5

3

EEN SCHOONLOOPSYSTEEM
BEGINT BUITEN EN EINDIGT BINNEN
1

2

Schoonloopzones

3
2

3

1

BUITEN

ZONE

1
2
3

Een buitenmat is de eerste verdedigingslinie tegen grof
vuil. De mat schraapt het vuil en de viezigheid al van de
schoenzolen voor ze de drempel overgaan. Of u nu gaat
voor Coral Grip of een Nuway profielmat.

BINNENKOMST

ZONE

3

2

CIRCULATIEZONES

ZONE

1

Wanneer u uw 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 kunt u de verschillende schoonloopzones in kaart brengen. De tabel hiernaast helpt u te
bepalen welk Coral product het beste past bij elke zone.
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Bij binnenkomst is de volgende taak van de mat het fijne
vuil en vocht te verwijderen, zodat alle schoenzolen
schoon naar binnen gaan.

De effectiviteit van een entreemat wordt voor een
groot deel bepaald door de gebruikte garens en
de productiemethode. Het ene garen zorgt voor
een verhoogde vochtopname, het andere voor een
goede vuilafschraping. Onze productontwikkelaars
combineren de garens tot bijvoorbeeld een extra
effectieve schoonloopmat (Duo) of een chique
droogloopmat (Luxe). Want het hangt helemaal
van de toepassing af welke mat het meest geschikt
is. Onderstaande symbolen helpen u een keuze te
maken. Ze zeggen iets over de vochtopname, het vuil
dat tegengehouden wordt en het gebruikte garen.

Ook andere ruimtes binnen een gebouw, zoals recepties,
gangen, liften, trappen en andere ruimtes hebben te
lijden onder vuil en vocht van buiten. De speciaal
ontwikkelde Coral schoonloopmat biedt ook hier de
beste bescherming.

Toepassing

coral®grip MD
coral®grip HD
coral®duo
coral®brush
coral®welcome
coral®classic
coral®luxe
coral®logo
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coral®luxe

vocht

vuil

De chique
droogloopmat
Een bewezen effectieve mat met een luxe uitstraling, zonder dat dit ten
koste gaat van de functionaliteit? Coral Luxe biedt het allemaal. Door de
zwarte basis en kleurrijke highlights is de schoonloopmat goed te
combineren met andere textiele en vlakke vloerbedekkingen.
2901 | diamond

2902 | citrine 

Naast een elegante uitstraling voelt Coral Luxe ook zacht en comfortabel
aan. Coral Luxe is een functionele mat die geschikt is voor entrees,
gangen, recepties en andere ruimtes waar vuil en vocht van buiten naar
binnen worden gelopen. Coral Luxe absorbeert vocht en houdt het
binnengelopen vuil vast in de pool.

2905 | topaz

2905 | topaz

2906 | garnet

2907 | sapphire

•

Luxe en elegant

•

Comfortabel en zacht

•

Droogt snel op dus maximale functionaliteit

•

Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid:
2910 | onyx

Bfl-s1
•

Geschikt voor licht industrieel gebruik

•

Ideaal voor circulatiezones en particuliere

De 6 items van Coral Luxe
hebben een zwarte basistoon
met gekleurde accenten.

toepassingen
•

Geproduceerd met ftalaatvrije technieken.

1000 I color name

De gebruikte garens zijn voornamelijk gericht op vochtabsorptie.
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2905 | topaz

coral®welcome

vocht

vuil

De duurzame, design
schoonloopmat
Met zijn moderne lineaire design en rijke poolhoogte heeft Coral
Welcome de uitstraling van een luxe design tapijt. Door de extra
schraapgarens is de collectie nog effectiever geworden. Hierdoor maakt
het een onmiskenbaar schone statement in elke entreeruimte.
Daarnaast is Coral Welcome onze duurzaamste entreemat. De garens
en het tuftdoek zijn gemaakt van gerecyclede materialen en het
productieproces in onze geavanceerde fabriek kent nauwelijks afval.
Dit maakt Coral Welcome tot een extra unieke schoonloopmat.
3210 | black magic

3207 I blue velvet
3201 | silver shadow

•	Gemaakt met Econyl® 100% gerecycled garen
•	Tuftdoek gemaakt van gerecyclede PET-flessen
•	Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
•	De enige schoonloopmat ter wereld met een
BRE A+ duurzaamheidsrating
•	Houdt vuil en vocht buiten
•	Voldoet aan de hoogste klasse voor
brandveiligheid: Bfl-s1
•	Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
•	Ideaal voor binnenentree en circulatiezones

3202 | desperado

3206 | volcano

3207 | blue velvet

Coral Welcome
gebruikt Econyl®
garen dat gemaakt
is van zowel postconsumer als
post-industrial afval.
Zo worden de oude en kapotte
visnetten van de Urker
vissersvloot bijvoorbeeld
gebruikt als één van de
bestanddelen.

3208 | matrix

De gebruikte garens vormen een ideale mix tussen
vochtabsorptie en vuilafschraping.
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3219 | colour purple

3205 | blue lagoon

3205 | blue lagoon

coral®brush

vocht

vuil

Coral Brush is beschikbaar in 18 kleuren die
eenvoudig te combineren zijn.

De perfecte all-round
schoonloopmat
Coral Brush is geschikt voor alle type entrees; het verwijdert effectief
vuil en neemt vocht op. De prachtige solide basiskleuren passen bij elk
interieur. Ze kunnen worden toegepast als eye-catcher of juist in dezelfde
kleur als onderdeel van een groter vloerontwerp.

5754 | straw brown

5764 | petrified grey

5767 | slate blue 

Coral Brush is gemaakt van drie soorten garens, met ieder zijn eigen
unieke voordeel. Het vuil wordt op eenvoudige wijze tussen de garens
opgeslagen, waar het blijft zitten totdat de mat gestofzuigd wordt.

De gehele Coral Brush collectie is ook beschikbaar in tegels.
Kijk op pagina 22 voor meer informatie.

5716 | masala brown 

5715 | charcoal grey 

5724 | chocolate brown 

1000 | color name 

•
•
•
•
•
•
•

Gemaakt met 100% Econyl® gerecycled garen
Houdt vuil en vocht buiten
Aantrekkelijke, haast uni kleuren die bij elke vloer
passen
Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid:
Bfl-s1
Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

5741 | cannon grey 

5750 | aztec black 

5714 | shark grey

LRV XX%

5723 | cardinal red 

5706 | brick red 

5705 | Bondi blue
5727 | stratos blue 

5730 | vulcan black 

De gebruikte garens vormen een ideale mix tussen
vochtabsorptie en vuilafschraping.

12

=

13

=
5722 | cornflower blue 

5709 | royal purple 

5705 | Bondi blue

5721 | hurricane grey 

5710 | asphalt grey

coral®classic

vocht

De ultieme
schoonloopmat voor
vochtabsorptie

vuil

Coral Classic behoudt haar
prestaties en uitstraling, mede
vanwege de door-en-door
gekleurde garens die extra
kleurecht zijn.

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand twee stappen op
Coral Classic zet, al de helft van het vuil en vocht onder schoenen wordt
verwijderd. Dit zou anders in het gebouw worden meegenomen. Nog
een paar stappen meer op deze schoonloopmat en vrijwel al het vuil en
vocht wordt gestopt.
De voordelen hiervan liggen voor de hand. De achterliggende vloeren
blijven langer mooi, schoon en droog. Daardoor vermindert het risico op
uitglijden op gladde en natte vloeren en kunt u ook nog eens besparen
op schoonmaaktijd. Onafhankelijke testen laten zien dat Coral Classic zijn
prestaties en uitstraling door de jaren heen behoudt, mede door het
gebruik van pigment gekleurd (solution dyed) garen.

4701 | anthracite
4730 | raven black

4721 | mouse grey

De gehele Coral Classic collectie is ook beschikbaar in tegels.
Kijk op pagina 22 voor meer informatie.

4701 | anthracite

4753 | bright red 

•
•
•
•
•
•
•

Maximale vochtabsorptie
Aantrekkelijke eigentijdse kleuren
Maximale kleurechtheid
Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid:
Bfl-s1
Geschikt voor zwaar commercieel gebruik en licht
industrieel gebruik
Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

4764 | taupe 

4727 | navy blue

4751 | silver grey

4759 | old rose

4750 | warm black

4744 | espresso 

De gebruikte garens vormen een ideale mix tussen
vochtabsorptie en vuilafschraping.
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4756 | bronzetone 

4701 | anthracite

4774 | khaki

4758 | olive 

coral®duo

vocht

vuil

De meest effectieve
schoonloopmat
Een korte entree vraagt om een extra effectieve entreemat. Coral Duo is
daarvoor ideaal. Deze schoonloopmat biedt maximale vuilverwijdering
en vochtopname, zelfs op een korte afstand.
Onderzoek toont aan dat Coral Duo juist in de eerste meters 10% meer
vuil afschraapt dan elke andere schoonloopmat in de markt. Dit feit
maakt deze mat de ultieme oplossing voor korte entrees.
Heeft u een grotere entree? Dan kunt u Coral Duo perfect combineren
met Coral Brush of Coral Classic.
9730 | black diamond

9723 | African red
9721 | dark steel

9723 | African red 

9710 | luna pearl

•
•
•
•
•
•

De ideale oplossing voor korte entrees
Voor 75% gemaakt van Econyl® 100% gerecycled
garen
Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
Ongeëvenaarde prestaties voor vuil en vocht
Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
Geschikt voor zwaar commercieel gebruik

Coral Duo is ook op korte
lengtes extra effectief. Of het
nu gaat om vuil of vocht!

9727 | Volga blue 

9725 | cafe bahia

De gebruikte garens vormen een ideale mix tussen
vochtabsorptie en vuilafschraping.

=

=
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9724 | cafe supreme 

9714 | Sicilian sand

9714 | Sicilian sand

coral®grip

vocht

vuil

De ideale mat tegen
grover vuil voor buiten
én binnen
6950 l Ink (MD)
6150 l Ink (HD)

LRV 17%

6145 l Lead (HD)
6945 l Lead (MD)

LRV 25%

De beste start van een schoon interieur? Begin buiten in plaats van
binnen: schraap het ergste vuil al van de schoenen van uw bezoekers
nog voordat zij uw gebouw binnenstappen.
Coral Grip is een non woven schraapmat 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 hij waterdicht wordt. Wanneer er sprake is van zware
omstandigheden dan kan Coral Grip HD worden toegepast. Dit
beschikt over een gepatenteerd reliëf wat voor extra effectieve
vuilafschraping zorgt.

6141 l Ash (HD)
6941 l Ash (MD)

LRV 33%

6942 l Salt (MD
6142 l Salt (HD)

LRV 79%)

6943 l Wine (MD
6143 l Wine (HD)

LRV 25%)

6145 | lead

•
•
•
•
•
•
•
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Maximale antislip dankzij toevoeging van uniek granulaat
Verwijdert het ergste vuil al voordat het binnen komt
Beschermt de representatieve uitstraling van uw gebouw
Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
Ideaal voor binnen en buiten
Beschikbaar met rug en zonder rug
Met rug voldoet Coral Grip aan de hoogste klasse voor
brandveiligheid: Bfl-s1

Aan Coral Grip is altijd antislip-granulaat
toegevoegd. Zo weet u zeker dat uw bezoekers niet
over een natte mat uitglijden.

=

=

1000 I color name
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coral®logo
•
•

vocht

coral specifications
Technical

Maak een goede eerste
Make a compelling first impression
indruk met Coral Logo
Visually appealing, functionally beneficial

®

logo

Technische specificaties

Coral
Logo (43xx)*
Coral Logo
(43xx)

1
G

• Send a message
to your
Verwelkom uw bezoekers
met visitors
uw eigen logo in uw entree. Coral Logo
bestaat uit schoonloopmatten waarin uw logo verwerkt is. U kunt kiezen
tussen een geprinte mat met frisse kleuren of een laser-gesneden mat
met de aantrekkelijke kleuren uit de uitgebreide Coral collectie.

1
E

Total thickness

1765
Totale ISO
dikte

ISO 1765

Wear classification

EN1307
Gebruiksclassificatie

EN 1307

Colour

Kleuren

• Reinforce your corporate identity

,
9

• Ideal for inside entrance and circulation areas

Coral Logo wordt gemaakt van de hoogste kwaliteit garen wat ervoor
zorgt dat de mat er jarenlang representatief uit blijft zien en ondertussen
effectief het vuil en vocht stopt bij uw entree.

,

Available sizes
(all sizes are approx.)
Roll sizes with 2,5cm
edge each side

g

Suitability for castor chairs
Colour fastness ratings:

How often have you seen logo mats
that look dirty, faded, worn? That’s

Printed logo mat

Inset logo mat

what happens when a logo mat is

• Excellent visual quality and bright,

• Ideal for extreme traffic conditions and

than a serious element in interior
design.

attractive colours
• Perfect for complicated designs
featuring multiple colours
• Choose from any of the colours shown

A logo mat shouldn’t be a gimmick – it

plus Pantone and RAL colour matching

should perform as well as it looks. Coral

• Stays flat on the floor, causing less trips,

Logo is designed to the same standards
as our other mats, which means it will

due to heavy vinyl backing
• Long lasting and high resistance to sun

retain its looks while keeping out dirt and
light.
Geprinte logomat
moisture for years to come.
• Excellent performance in removing dirt
• Uitstekende printkwaliteit met heldere en
from your shoes.
aantrekkelijke kleuren
Unlike other bespoke• mats,
Coral
Logo
Perfect
voor
complexe ontwerpen en bij veel

Maak een
onuitwisbare én
maximum functional performance
effectieve eerste
• Choose from any colour from the
indruk!

>

Light
Rubbing

• Excellent performance due to use of
Coral quality products.
• Easy to combine as inlay in larger Coral
installations

.

Kleurechtheden:

i
m

Licht

EN ISO 105/B02

Wrijven

EN ISO 105/X12

Water
EN ISO 105/E01

EN ISO 105/E01

EN ISO 105/B02

Totaalgewicht
ISO 8543

Poolinzetgewicht
ISO 8543

Pooldikte
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Hi-definition
custom
print
High Twist
Nylon
100% polyamide

EVERFORT vinyl

32
Ca. 3350 gram/m²

EVERFORT vinyl

ISO 8543

Approx. 4000 gram/m²

ISO 8543

Ca. 680 gram/m²

Approx. 1200 gram/m²

ISO 1766

Ca. 5 mm

Approx. 5 mm

ISO 8543

0.113 gram/cm³
0,186 gram/cm³

Aantal noppen

ISO 1763

Comfortklasse

EN 1307

ISO 1763
EN 1963

Ca. 110.000/m²

Approx. 91500/m²
Yes

LC2

Vuil opslagcapaciteit: 600 g/m2
LC3
Vochtabsorptie
capaciteit: 3-4 l/m2
Productietolerantie van 5% op formaat en kleur

&&

uitgezonderd losliggende matten en karpetten

Slip resistance

11

Hi-definition
op maat geprint
Tufted,
5/32” cut-pile

producten
voldoen
aan de eisen
van demats
EN14041,
All Coral products meetAlle
the Coral
requirements
of EN
14041, excluding
loose-laid
and rugs.
Fire behaviour

35

Getuft,
5 1/8” gesneden pool

EN 1307
Extra informatie

Comfort class

08

4-5

45

ISO 8543

l

07

>5

7

ISO 1766

Pooldichtheid

Suitability for stairs

01

36

Non-woven polyester

Number of tufts

02

tot 192 cm breed

Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl

Pile thickness

03

23

Castor chair continuous use r=2,5

Tuft base

that prevent tracking• and
soiling.
Anden RAL kleur is mogelijk, dus naadloos
Elke
Pantone

20

EN 985

100% polyamide-BCF
Non-woven polyester

Total weight

04

155 x 300 cm

205 x 205, 205 x 300
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom
197 x 197 cm
197 x 300 cm

Tuftdrager

.
=

05

155 x 205, 155 x 300 155 x 197 cm

Pile material

is produced with high quality
mat yarns
kleurgebruik

Laser-gesneden logomat
• Geschikt voor zwaar gebruik en situaties die
specifieke functionaliteiten vereisen
• Keuze uit de gehele Coral collectie voor de
achtergrond en het logo
• Perfecte functionaliteit door het gebruik van de
verschillende Coral collecties
• Kan toegepast worden als onderdeel van een
grotere Coral installatie
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

105 x 300 cm

Poolmateriaal

Pile installation weight

=
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105 x 155, 105 x 300 105 x 155 cm

Designs

Backing

39

elke breedte,
55 x 90 cm any width, any length up to 200cm wide
elke lengte`

55 x 90

Dessin
Manufacturing method/type

base background and logo colours

38

Standard mat sizes (sizes withSpecial
edges) matenSpecial
(sizes
without edges)
(matensizes
zonder
randen)

Fabricagemethode/type
EN 1307 annex G

Waterstains

standard Forbo Coral collection for the

33, commercial heavy
31

elke kleur mogelijk

Leveringsprogramma
(alle afmetingen zijn circa)
Rolbreedte is inclusief
2,5 cm stootrand

EN ISO 105/X12

Water

Pile density

aansluitend
opof
uw huisstijl
depending on the colours
and design
• Blijft
mooi
vlak op de vloer liggen dankzij de
your corporate identity,
you can
choose
kwalitatieve
vinylrug
between a printed mat or one with an
inset
•
Duurzaam
en
goed bestand tegen zonlicht
logo.
• Goede vuilafschraping
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

>

Approx. 8 mm
Ca. 8,5 mm

Unlimited

Mat sizes with 2,5cm
edge all sides

9

Great looks that last
treated as a bit of decoration rather

vuil

EN 13501-1

Brandgedrag

EN 13501-1

EN 13893

Slipweerstand

BFL-s1
DS

EN 13893

Bfl-s1
DS

33

coral®tegels
De complete Coral Classic en Coral
Brush collecties zijn nu ook verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm. Met
precies dezelfde hoge kwaliteit en
effectiviteit als de matten en banen,
maar wel met een verhoogde
flexibiliteit, snelle installatie en vaak
minder snijverlies. Perfect wanneer
tijd van het grootste belang is,
bijvoorbeeld in een winkel of hotel.
In totaal heeft u de keuze uit maar
liefst 13 Classic en 18 Brush kleuren
die u ook onderling kunt combineren.
Zo creëert u een functioneel, sterk,
maar ook een uniek entreesysteem.
U kunt de tegels kamerbreed of
dambordsgewijs los installeren;
slechts een fixeer is voldoende.

Antislip vinyl

Coral tegels zijn verpakt per 12
tegels in een doos (3 m²). Een pallet van
110 x 110 cm bevat 28 dozen (74 m²).
Coral tegels hebben een ftalaatvrije
PVC rug.

Andere collecties van
Forbo Flooring
ESD & cleanroom vloeren
Kies voor de zekerheid van Forbo vloeren. Ons portfolio omvat:

Coral Classic tegels
Totale dikte: ca. 9 mm
Totaalgewicht: ca. 4700 gram/m²
Formaat: 50 x 50 cm
Coral Brush tegels
Totale dikte: ca. 9 mm
Totaalgewicht: ca. 4700 gram/m²
Formaat: 50 x 50 cm

Tapijttegels

Projectvinyl

• Duurzaam, functioneel en design-georiënteerd Marmoleum®
• Projectvinyl in banen
• ESD & Cleanroom vloeren
• Luxe vinyltegels en - stroken uit Nederland
• Tessera tapijttegels
• Flotex, de ideale combinatie tussen textiel en vinyl
• Nuway, robuuste profielmatten
Ga naar www.forbo-flooring.nl voor het complete overzicht.

nuway®
Bij Forbo Flooring Systems kunt u
ook terecht voor de robuuste Nuway
entreesystemen. Nuway biedt een
breed scala aan stevige enkel- en
dubbelzijdige profielmatten die een
uitstekende eerste verdedigingslinie
vormen tegen vuil en vocht. Of het nu
gaat om schoenzolen, zwaar rolverkeer
of ander zwaar commercieel gebruik.
Meer informatie vindt u op onze
website: www.forbo-flooring.nl/nuway

Luxe vinyltegels & -stroken

Marmoleum
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Novilon

23

Committed to the Health of One

Elke entree verdient Coral
Verwijdert
vuil

Houdt vuil
vast

Laat vuil
eenvoudig
verwijderen

WEER ALS
NIEUW

na reiniging
Verwijdert vuil
Coral stopt tot 95% van het vuil binnen 6 stappen.
Houdt vuil vast
Coral maakt gebruik van unieke garens die het vuil en vocht
opslaan in de mat. Natuurlijk is het wel belangrijk om de mat
regelmatig schoon te maken, zodat er weer ruimte ontstaat
voor de opslag van nieuw vuil.

Laat vuil eenvoudig verwijderen
De unieke gesneden pool constructie van Coral houdt het vuil
niet alleen vast; het laat het ook weer eenvoudig los wanneer
er gestofzuigd wordt

Gesneden pool
constructie

Onze producten zijn onderdeel
van het interieur waar mensen
wonen, werken en elkaar
ontmoeten; het is onze missie
om producten te ontwerpen
en aan te bieden die op een
positieve manier bijdragen aan
de gezondheid en het comfort
van deze mensen. Committed
to the health of one laat zien
dat uw gezondheid, welzijn en
comfort voor ons centraal staan
in relatie tot onze producten.

Luspool constructie

Weer als nieuw na reiniging
Een Coral mat is ontwikkeld om vies te worden, dit niet te
laten zien én om weer eenvoudig schoon te worden. Zo
ziet uw mat er altijd uit als nieuw, zelfs in zwaar gebruikte
entrees.

Schoonmaak en onderhoud
Dagelijks onderhoud
Afhankelijk van verkeer en vervuiling, de mat minimaal twee
maal per week stofzuigen met een borstelstofzuiger met
roterende borstels.. Borstelend zuigen haalt meer vuil tussen
de pool vandaan en richt de platgelopen pool weer op.
Losliggende matten of tegels kunnen ook worden uitgeklopt.

Periodiek onderhoud
Verwijder vlekken en andere verstoringen (die met stofzuigen
blijven zitten) regelmatig, zodat de mat langer mooi blijft.
Verse vlekken zijn veelal eenvoudiger te verwijderen.
Verwijder eerst de vaste bestanddelen en probeer daarna de
vlek verder met water te verwijderen. Indien tapijtreinigingsof vlekkenmiddelen worden gebruikt, altijd goed naspoelen
om restanten te verwijderen. Gebruik voor kauwgom een
speciale kauwgomverwijderaar.
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Groot onderhoud
Sproei-extractie
Na de mat grondig te hebben geborstelstofzuigd kunt u de
mat sproei-extraheren. Eventueel de vuile delen van de mat
voorsproeien met een tapijtreinigingsmiddel. Het spoelen met
water zorgt voor een goed transportmiddel om diepliggend
zand uit de mat te verwijderen. Eventuele achterblijvende
vlekken nat sproeien en met een harde borstel schrobben,
daarna wederom sproei-extraheren. Sproei-extractiemachines
zijn onder andere te huur bij de tapijthandel en gereedschapverhuurbedrijven. Kleine, losliggende matten kunnen ook met
de tuinslang of hogedrukreiniger worden schoongespoten en
daarna te drogen worden gehangen.

Brandveilig
Alle Coral items die voorzien zijn
van onze ftalaatvrije vinylrug,
voldoen aan de hoogst haalbare
brandklasse: Bfl-s1. Omdat
elke ingang ook een uitgang
is bij noodsituaties, is deze
brandveiligheid essentieel.
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Coral technische specificaties

1
1
E
G
H
,
9

Coral Luxe
(29xx)

Coral Welcome
(32xx)

Coral Brush
(57xx)

Coral Classic
(47xx)

Coral Duo
(97xx)

Coral Grip HD
(61xx)

Coral Grip MD
(69xx)

Totale dikte

ISO 1765

Ca. 8,5 mm

Ca. 9 mm

Ca. 9 mm

Ca. 9 mm

Ca. 9 mm

Met rug ca. 17 mm
Open structuur ca. 16 mm

Met rug ca. 12 mm
Open structuur ca. 11 mm

Totale dikte Coral tegels

ISO 1765

-

-

Ca. 9 mm

Ca. 9 mm

-

-

-

Gebruiksclassificatie

EN 1307

31

33

33

33

33

33

33

Toepassingsgebied

34

34

34

34

34

34

34

Kleuren

6

8

18

13

8

5

5

Rollen

Leveringsprogramma
(alle afmetingen zijn circa)
Rolbreedte is inclusief
2,5 cm stootrand

Matten

105 cm

105 x 155 cm

205 cm

135 x 205 cm

Rollengte ca. 20 m
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom
Verkrijgbaar in tegels

Rollen

Matten

205 cm

105 x 155 cm

Rollengte
ca. 27.5 m

Rollen

Matten

Rollen

Matten

105 cm

55 x 90 cm

105 cm

55 x 90 cm

155 cm

90 x 155 cm

155 cm

90 x 155 cm

205 cm

135 x 205 cm

205 cm

135 x 205 cm

Rollengte
ca. 27.5 m

205 x 300 cm

Rollengte
ca. 27.5 m

205 x 300 cm

Rollen
205 cm

Matten

Rollen

Geen matten

open 122 cm,
met rug 127 cm

Matten

Rollen

Matten

60 x 90 cm

open 122 cm,
met rug 127 cm

60 x 90 cm

Matten alleen met
open structuur
Rollengte ca. 27.5 m

Rollengte
ca.. 10 m

Matten alleen met
open structuur
Rollengte
ca.15 m

n.v.t.

n.v.t.

Ja. Formaat 50 x 50 cm
(12 tegels in een doos = 3 m2)

Ja. Formaat 50 x 50 cm
(12 tegels in een doos = 3 m2)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8

7

>5

7-8

>5

7

7-8

4-5

5

5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

5

5

4-5

4-5

4-5

4-5

5

5

5

5

5

5

4-5

5

5

5

4

4-5

4-5

4-5

4-5

5

5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

Getuft, 5/32” gesneden pool

Getuft, 5/32” gesneden pool

Getuft, 5/32” gesneden pool

Getuft, 5/32” gesneden pool

Non Woven schraapmat met
reliëf dessin
driedimensionaal gebonden
monofilamenten
100% vinyl
Pigment gekleurd

driedimensionaal gebonden
monofilamenten
100% vinyl
Pigment gekleurd

Open structuur of met
EVERFORT® vinyl rug
Met rug: ca. 8100 gram/m2
Open structuur: ca. 5500 gram/m2

Open structuur of met
EVERFORT® vinyl rug
Met rug: 6500 gram/m2
Open structuur: ca. 3500 gram/m2

Kleurechtheden:

>

Licht
Wrijven
Water
Zout water
Watervlekken

EN ISO
105/B02
EN ISO
105/X12
EN ISO
105/E01
EN ISO
105/E02
EN 1307
annex G

Shampoo

BS 1006

Organische
oplosmiddelen

EN ISO
105/X05

Fabricagemethode/type

Getuft, 5/32” gesneden pool

Dessin

Uni, meerkleurig

Meerkleurig lineair dessin

Uni en meerkleurig gedessineerd

Meerkleurig

Rib structuur

Poolmateriaal

100% polyamide

100% gerecycled Econyl®
polyamide BCF

100% gerecycled Econyl®
polyamide BCF

100% polyamide-BCF
pigment gekleurd

100% polyamide waarvan 75%
gerecycled Econyl®

Non-woven polyester

100% recycled non-woven PET//Econyl®

Non-woven polyester

Non-woven polyester

Non-woven polyester

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

Tuftdrager
Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl

.
.
=
lm

Non woven schraapmat

Totaalgewicht

ISO 8543

Ca. 4100 gram/m²

Ca. 3950 gram/m²

Ca. 4050 gram/m²

Ca. 4000 gram/m²

Ca. 3800 gram/m²

Totaalgewicht Coral tegels

ISO 8543

-

-

Ca. 4700 gram/m²

Ca. 4700 gram/m²

-

-

-

Poolinzetgewicht

ISO 8543

Ca. 1000 gram/m²

Ca. 750 gram/m²

Ca. 920 gram/m²

Ca. 870 gram/m²

Ca. 670 gram/m²

-

-

Pooldikte

ISO 1766

Ca. 5,5 mm

Ca. 6,3 mm

Ca. 7 mm
Tegels: ca. 7 mm

Ca. 7 mm
Tegels: ca. 7 mm

Ca. 6 mm

-

-

Pooldichtheid

ISO 8543

0,140 gram/cm³

0,111 gram/cm³

0,105 gram/cm³

0,100 gram/cm³

0,095 gram/cm³

-

-

Aantal noppen

ISO 1763

Ca. 93000/m²

Ca. 79300/m²

Ca. 58000/m²

Ca. 61500/m²

Ca. 32000/m²

-

-

Comfortklasse

EN 1307

LC3

LC3

LC3

LC3

LC2

-

-

&

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, uitgezonderd losliggende matten en karpetten
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Brandgedrag

EN 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Met rug: Bfl-s1

Met rug: Bfl-s1

Slipweerstand

EN 13893

DS

DS

DS

DS

DS

DS: μ0,82

DS: μ0,82

Statische oplading

ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Warmteweerstand

ISO 8302

-

-

0,118 m² K/W

0,15 m² K/W

0,131 m² K/W

-

-
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OMA Architecture

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.

000000/072016

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

Volg ons op

