Technische specificaties
Coral Click
met Coral Brush inlages
Type
Totaalgewicht per tegel (kg)

Elke entree
verdient Coral.

Gewicht per m (kg)
2

Inhoud per doos
Gewicht per doos (kg)

zonder Coral Brush inlages

gesloten 12 mm

gesloten 17 mm

gesloten12 mm

gesloten17 mm

open 12 mm

open 17 mm

0,46

0,56

0,42

0,52

0,34

0,42

8,1

9,8

7,4

9,1

6,0

7,4

24 tegels /1,37
m2

24 tegels /1,37
m2

24 tegels / 1,37
m2

24 tegels / 1,37
m2

24 tegels / 1,37
m2

24 tegels / 1,37
m2

11,7

14,1

10,7

13,1

8,8

10,7

Fabricage methode van de tegel
Tegel materiaal

Spuitgieten

Spuitgieten

UV resistant PVC

UV resistant PVC

Waarom Coral Click?

Tegel kleur

Antraciet

Antraciet

Coral Click is een veelzijdig, modulair entreesysteem wat

Tegel breedte x lengte per stuk (cm)

23,9 x 23,9

23,9 x 23,9

op locatie op maat gemaakt kan worden. De tegels worden

Totale dikte (mm)

simpelweg in elkaar geklikt. U kunt het natuurlijk op zichzelf

Dynamische belasting (kg) [40.000 bewegingen]

200

200

gebruiken, maar u kunt het ook perfect combineren met

Statische belasting (kg)

50

50

een textiele Coralmat omdat de kleuren helemaal overeen

Brandgedrag (EN ISO 13501-1)

Bfls-1

Cfls-1

komen.

Slip safety (BS 7976-2)

‘Laag risico’

‘Laag risico’

-30° <> +50° Celsius

-30° <> +50° Celsius

70%

-

5714 - 5721 - 5723 - 5727 - 5730

-

100% gerecycled ECONYL® Nylon

-

Getuft, 5/32” gesneden pool

-

Non-woven polyester

-

Licht (EN ISO 105/B02)

>5

-

Wrijven (EN ISO 105/X12)

5

-

Temperatuurbestendigheid

Coral Click is geschikt voor allerlei entrees. Het heeft een

Totale textieloppervlak

extra grote vuilopslag en bevat geen metaal. Daardoor is

Standaard beschikbare kleuren Coral Brush

het perfect voor winkelentrees met detectiepoortjes.

Poolmateriaal
Fabricagemethode van Coral Brush

Professioneel en effectief

Poolmateriaal

Coral Click biedt mogelijkheden voor buiten én binnen: de
open variant is ideaal voor buitentoepassing, omdat vuil
en vocht door de openingen valt. De gesloten variant met

14

19

11

16

11

inlages van Coral Brush is bedoeld voor binnen en stopt

Water (EN ISO 105/E01)

4-5

-

daar tot 95% van het vuil en vocht. En om deze laatste

Zout water (EN ISO 105/E02)

4-5

-

variant eenvoudig (aan de randen) af te werken is er ook

Watervlekken (EN 1307 - G)

5

-

een gesloten tegel zonder textiel beschikbaar.

Shampoo (BS 1006)

4-5

-

Organische oplosmiddelen (EN ISO 105/X05)

4-5

-

Bezoek www.forbo-flooring.be voor meer informatie.

Manieren van installatie

16

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

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

Modulaire entreetegels

Volg ons op

194728/052017

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

Forbo Flooring N.V.
't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
België
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

EEN SCHOONLOOPSYSTEEM BEGINT BUITEN
EN EINDIGT BINNEN

De Coral Brush
inlages worden
gemaakt met
Econyl® garen
van hergebruikte
visnetten

laat vuil eenvoudig
verwijderen

7830 | 12 mm
7880 | 17 mm

7831 | 12 mm
7881 | 17 mm

7833 | 12 mm
7883 | 17 mm

7834 | 12 mm
7884 | 17 mm

7837 | 12 mm
7887 | 17 mm

7828 | 12 mm
7878 | 17 mm

7838 | 12 mm
7888 | 17 mm

als nieuw
7834 | 12 mm dicht

7834 | 12 mm dicht

7883 | 17 mm dicht

NA REINIGING

3

SLECHTS TWEE
VOETSTAPPEN
op Coral Click…
Wanneer u uw gebouw schoon en veilig wilt houden, is het niet voldoende om alleen een mat bij de
deur neer te leggen. Bij het ontwerpen van een goed schoonloopsysteem is het belangrijk goed na te
denken over de looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks het gebouw binnenkomt
en verlaat. Wij adviseren u dan ook om de verschillende schoonloopzones in kaart te brengen.

Schoonloopzones
ZONE

ZONE

1

2

ZONE

3

BINNENKOMST

CIRCULATIEZONES

Bij binnenkomst is de volgende taak van de
mat het fijne vuil en vocht van alle zolen te
verwijderen. Kies hiervoor Coral Click met
textielinlages.

Ook andere ruimtes binnen een gebouw,
zoals recepties, liften etc, hebben te lijden
onder vuil en vocht van buiten. De speciaal
ontwikkelde Coral Brush schoonloopmat
biedt ook hier de juiste bescherming. En de
kleuren komen overeen met Coral Click met
textielinlages.

tot

65

%

BESPARING op schoonmaaktijd

...nemen BIJNA DE
HELFT van het vocht
op dat anders werd
ingelopen.

Vrijwel

GEEN
afval

Coral Click:

Modulariteit
HE

Beschikbaar in tegels voor
meer flexibiliteit en
minder installatie afval

R-

GE B R

groene stroom
van

hernieuwbare
energiebronnen

IK

Afvalgaren uit de Coral
productie wordt hergebruikt
door de garenfabrikant.

Geproduceerd met

100%

verwijdert vuil

Coral Click kan voorzien worden van Coral Brush (textiele)
inlages om zo de vochtopname te vergroten. Hierbij kunt
u kiezen uit 5 van de meest toegepaste Coral Brush kleuren.
Daarnaast bieden we dezelfde tegels zonder inlages om
zo de randen eenvoudig af te werken.

ontstaat in de Coralfabriek

U

BUITEN
Een buitenmat schraapt het vuil al van de
schoenzolen voor ze de drempel overgaan.
Coral Click in de open constructie is hiervoor
perfect.

1

2

COLLECTIE

houdt vuil vast

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudig te installeren
	Eenvoudig op voorraad te houden
	In 12 mm en 17 mm, dus geschikt voor vrijwel
iedere matput
Geschikt voor intensief gebruik
	Ideaal voor gebruik tussen detectiepoortjes
Beschikbaar met Coral Brush inlages
	Coral Brush inlage bevat 100% ECONYL® garen
	Coral Click stopt tot 95% van het vuil en vocht
	Textiel kleuren ook beschikbaar in Coral Brush
matten en tegels

Eenvoudig te installeren en op voorraad te houden
Coral Click kan eenvoudig op maat gesneden worden.
De tegels worden simpelweg in elkaar ‘geklikt’ door gebruik
te maken van een stalen hamer.
De tegels zijn beschikbaar in het formaat 23,9 x 23,9 cm.
Een doos bevat 24 tegels, wat gelijk staat aan 1,37 m2.

