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4721 | mouse grey

4751 | silver grey 4764 | taupeLRV 9% LRV 6%

LRV 6% LRV 4%

LRV 4% LRV 2%

LRV 2% LRV 6%

LRV 2% LRV 3%

LRV 4%4726 | auburn

4701 | anthracite 4768 | hunter green

4750 | warm black 4756 | bronzetone

4737 | Prussian blue 4763 | ruby red

4730 | raven black 4784 | coffee

LRV 4%4721 | mouse grey

1 2 3 12

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand twee

stappen op Coral Classic zet, 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.

 De ultieme
 vochtvanger

De gehele Coral classic collectie is ook 
beschikbaar als tegels.

■  Maximale vochtabsorptie

■  Goede vuilschrapers

■  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

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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