creating better environments

Stopt vuil
en vocht bij
de deur!

Entree! Coral zorgt
voor een mooi en
schoon gebouw
Met meer dan 50 jaar ervaring als marktleider in textiele schoonloopsystemen
is Forbo de expert als het gaat over het
vermijden van inloop van vuil en vocht in
uw gebouw. Zoals u weet, de eerste indruk
telt! Coral zorgt voor een mooie binnenkomer. Coral is ook praktisch, het houdt
de vloeren in het gebouw schoon en zorgt
voor veiligheid voor iedereen in het pand
door het voorkomen van uitglijden.
Coral biedt daarmee esthetiek en
functionaliteit in één.
Aan elke entree worden specifieke eisen
gesteld, afhankelijk van de functie van onder andere het gebouw en de bezoekers.
De Coral collectie bestaat uit verschillende type schoonloopmatten, elk met hun
eigen speciefieke eigenschappen zoals
vuilschrapen of vocht opname. De pictogrammen in het boek ondersteunen bij
het maken van een juiste keuze.
Naast functionaliteit is er ook keuze in
uitvoeringsvorm. Coral is verkijkgbaar in
rollen, matten en tegels. Een keuze voor
duurzaamheid is een keuze voor de optimale functionaliteit van Coral voorzien van
geregenereerd garen. Welke collectie dan
ook, Coral biedt altijd de beste kwaliteit en
functionaliteit.
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Laat vuil en vocht
het interieur
niet verpesten
Er wordt veel tijd en geld besteed aan de uitstraling van een gebouw.
Architecten en designers verbinden de sfeer van een gebouw met zijn
gebruikers en bezoekers. Vaak wordt vergeten dat deze vormgeving alleen
behouden kan blijven als ook de vloer schoon en onbeschadigd blijft.

Een goed ontworpen en innovatief
schoonloopsysteem zal:
■

de levensduur van de achterliggende vloerbedekking verlengen

■

door minder vuilinloop de kosten van vloeronderhoud verlagen

■

de entree er goed en uitnodigend uit laten zien

■

bijdragen aan minder - dus meer milieuvriendelijk - vloeronderhoud

■

het risico op uitglijden verminderen

■

zorgen voor een veilige vluchtroute

De Coral collecties zijn ontworpen met ons eigen garensysteem. Daarmee realiseren
wij de hoogste opname van vuil en vocht. De Coral collecties verwijderen het vuil
van schoenzolen. Het vuil en vocht worden gevangen tussen de garenvezels. De
Coral schoonloopmatten zijn eenvoudig schoon te maken en na het schoonmaken
veren de vezels weer op, waardoor de mat er goed uit blijft zien.

VERWIJDEREN

VASTHOUDEN

VRIJLATEN

VEERKRACHT

Coral luxe 2910 | onyx
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zone 1

1.

entreezones

Buiten

Een functioneel schoonloopsysteem voor de entree wordt gekozen op basis

■

De eerste verdedigingslinie tegen grof vuil.

van de locatie van het gebouw, de hoeveelheid van het loopverkeer, het type

■

De mat schraapt het vuil en de viezigheid

bezoekers dat over de mat loopt en het type ingang van het gebouw.

al van de schoenzolen voor ze de drempel
overgaan.
■

Coral grip | Coral click | Nuway profiel
matten

zone 3

2.

zone 2

Kies het juiste product voor het juiste gebied.
De pictogrammen bij elke collectie tonen de

■

zone 1

Binnenkomst

Bij binnenkomst is de volgende taak van de
mat het fijne vuil en vocht te verwijderen,

schraapcapaciteit tegen vuil en de vochtopname.

zodat alle schoenzolen schoon naar binnen

Dit helpt u om de juiste keuze te maken.

gaan. Idealiter is deze zone 6 meter lang,
eventueel inclusief de buitenmat.
■ Coral classic | Coral brush | Coral welcome |
Coral duo | Coral bright | Coral interior

3.

Goed voor het milieu
Onze vloeren zorgen ervoor dat mensen op een
prettige manier met elkaar kunnen wonen, werken
en verblijven. Wij creëren een gezonde ruimte
binnen en dragen bij aan een duurzame wereld
daarbuiten.

Coral is niet zomaar een
simpele entreemat. Een goed
geplaatste Coral-mat houdt
tot maar liefst 95% van het
vuil en vocht tegen

■

Circulatiezone

Ook andere ruimtes binnen een gebouw,
zoals recepties, gangen, liften, trappen en
andere ruimtes hebben te lijden onder
vuil en vocht van buiten, met name als de
schoonloopzones 1 en 2 te kort zijn. Ook hier
doet Coral uitstekent zijn werk.

■

Coral interior | Coral luxe | Coral bright |
Coral classic
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Schone

schoenzolen in

6 meter

Indien het juiste Coral schoonloopsysteem wordt gekozen,

Coral welcome 3202 | desperado
Marmoleum striato 5225 | compressed time

wordt tot 95% van al het vuil en vocht opgenomen in 6 meter.
Deze 6 meter kan al buiten beginnen en kan doorlopen tot aan
de ontvangstruimte. Helaas stoppen mensen niet om hun voeten te vegen, dus tijdens het lopen moet de mat zijn werk doen.

Diverse uitvoeringen

Alle schoonloopsystemen zijn opgebouwd uit zones
Meter

1

2

3

4

5

Coral is verkrijgbaar in zowel rollen als matten in diverse maten. Matten

6

kunnen vrijwel op elk gewenst formaat worden gemaakt. Coral classic en
Coral Brush zijn ook als tegels verkrijgbaar.

95

%

86

%

ingang

37%

52%

71%

De tegels geven een kamerbreed effect en naden zijn niet of nauwelijks
zichtbaar. Tegels zijn tevens in een FastFlooring variant beschikbaar,
waarbij ze los van de vloer worden geïnstalleerd.

moist/dirt
stopped

zone 1 (buiten)

8

zone 2 (binnen)

zone 3 (binnen)
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65

%

BESPARING OP SCHOONMAAKTIJD TOT

Doordat Coral tot 95% van het binnengelopen vuil en vocht tegenhoudt,
kan Coral tot 65% op schoonmaakkosten besparen en bovendien de
levensduur van uw vloerverlengen.

Besparen
met Coral® schoonloopsystemen
Coral geeft om gebouwen en het milieu
■

De Coral-productielocatie veroorzaakt vrijwel geen afval. Al het overgebleven garen wordt
hergebruikt door de garenleverancier.

■

Voor de meeste Coral-collecties wordt Econyl®-garen gebruikt, dat wordt gemaakt van gebruikte en
achtergelaten visnetten. Het gebruik van Econyl® is een manier om bestaand afval te verminderen.

■

Coral wordt geproduceerd met energie uit hernieuwbare bronnen. De Coral-productielocatie is
ISO-14001 gecertificeerd.

■

Coral neemt tot 95% van het vuil en vocht op, waardoor bespaard wordt op schoonmaak en
onderhoudskosten van achterliggende vloeren en het gebruik van schoonmaakmiddelen wordt
verminderd.

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.

USE
RE-

W A STE

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

Coral duo 9710 | luna pearl
Marmoleum 3860 | silver shadow
Marmoleum 3885 | spring buds

11

65

%

BESPARING OP SCHOONMAAKTIJD TOT

Doordat Coral tot 95% van het binnengelopen vuil en vocht tegenhoudt,
kan Coral tot 65% op schoonmaakkosten besparen en bovendien de
levensduur van uw vloerverlengen.

Besparen
met Coral® schoonloopsystemen
Coral geeft om gebouwen en het milieu
■

De Coral-productielocatie veroorzaakt vrijwel geen afval. Al het overgebleven garen wordt
hergebruikt door de garenleverancier.

■

Voor de meeste Coral-collecties wordt Econyl®-garen gebruikt, dat wordt gemaakt van gebruikte en
achtergelaten visnetten. Het gebruik van Econyl® is een manier om bestaand afval te verminderen.

■

Coral wordt geproduceerd met energie uit hernieuwbare bronnen. De Coral-productielocatie is
ISO-14001 gecertificeerd.

■

Coral neemt tot 95% van het vuil en vocht op, waardoor bespaard wordt op schoonmaak en
onderhoudskosten van achterliggende vloeren en het gebruik van schoonmaakmiddelen wordt
verminderd.

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.

USE
RE-

W A STE

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

Coral duo 9710 | luna pearl
Marmoleum 3860 | silver shadow
Marmoleum 3885 | spring buds

11

1

Waar design
en milieu elkaar
ontmoeten

2

3

8

3201 | silver shadow

Met zijn moderne lineaire design en rijke poolhoogte heeft Coral Welcome de uitstraling
van een luxe design tapijt. Door de schraapgarens is de collectie zeer effectief geworden.
Hierdoor maakt het onmiskenbaar een mooi statement in elke entreeruimte.

3201 | silver shadow

LRV 3%

3202 | desperado

LRV 2%

3205 | blue lagoon

LRV 3%

3206 | volcano

LRV 1%

3208 | matrix

LRV 2%

3219 | colour purple

LRV 1%

3210 | black magic

LRV 2%

3207 | blue velvet

LRV 1%

Daarnaast is Coral Welcome onze duurzaamste entreemat. De gebruikte garens zijn
gemaakt van geregenereerde garens en het tuftdoek van gerecyclede PET-flessen.
Het productieproces in onze geavanceerde fabriek kent nauwelijks afval, de benodigde
hoeveelheid energie willen we tot een minimum beperken, waarbij we gebruik maken
van groene stroom. Dit maakt Coral Welcome tot een extra unieke schoonloopmat.
Bij de productie van ECONYL® producten is onze leverancier afvalpositief, dit betekent
dat de hoeveelheid afval die van de aarde wordt verwijderd groter is dan de hoeveelheid
afval als gevolg van de productie.

■ Gemaakt met Econyl® 100% gerecycled garen
■ Tuftdoek gemaakt van gerecyclede PET-flessen
■ Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
■ Houdt vuil en vocht buiten
■ Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
■

Geschikt voor zwaar commercieel gebruik

■

Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
Het tuftdoek is gemaakt van
gerecyclede PET-flessen
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1

Een sterke en
solide performer
die overal past

2

3

14

5721 | hurrican grey

5710 | asphalt grey*

LRV 2%

5721 | hurrican grey*

LRV 3%

5774 | biscotti brown

LRV 4%

5708 | avocado green

LRV 4%

5716 | masala brown

LRV 5%

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. Coral Brush is gemaakt van drie soorten garens, met ieder zijn
eigen functie: Garen voor het opnemen en vasthouden van vocht, garens voor het
schrapen van vuil van voetzolen en sterke en zware garens om een kwaliteitsmat te

5714 | shark grey

LRV 3%

kunnen maken. Het vuil wordt op eenvoudige wijze tussen de garens opgeslagen,
waar het blijft zitten totdat de mat gestofzuigd wordt.

Coral brush, Coral classic en
Coral bright zijn verkrijgbaar
als tegels voor extra flexibiliteit
en minder snijafval.

De gehele Coral brush collectie is ook
beschikbaar als tegels.
■

Houdt vuil en vocht buiten

■

Gemaakt met 100% Econyl® geregenereerd garen

■

Aantrekkelijke kleuren die passen bij elk interieur

5715 | charcoal grey

LRV 2%

5739 | Byzantine purple

LRV 2%

5722 | cornflower blue

LRV 3%

5723 | cardinal red

LRV 2%

5730 | vulcan black

LRV 1%

5727 | sratos blue

LRV 1%

5724 | chocolate brown

LRV 3%

5736 | cinnamon brown

LRV 3%

■ Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1

14

■

Geschikt voor zwaar commercieel gebruik

■

Ideaal voor binnenentree en circulatiezones

■

Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

*Available as FastFlooring installation
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1

De beste keuze
voor kleinere
entrees

2

3

6

9710 | luna pearl

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

9710 | luna pearl

LRV 4%

9714 | Sicilian sand

LRV 2%

9747 | azul imperial

LRV 4%

combineren met Coral Brush of Coral Classic.

■ 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

9730 | black diamond

16

LRV 1%

*Available as FastFlooring installation

9721 | dark steel

LRV 1%

9708 | green bellagio

LRV 2%
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entrees
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3
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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.
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entrees. Heeft u een grotere entree? Dan kunt u Coral Duo perfect

9710 | luna pearl

LRV 4%

9714 | Sicilian sand

LRV 2%

9747 | azul imperial

LRV 4%

combineren met Coral Brush of Coral Classic.

■ 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
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*Available as FastFlooring installation

9721 | dark steel

LRV 1%

9708 | green bellagio

LRV 2%

17

1

De ultieme
vochtvanger

2

3

12

4721 | mouse grey

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

4751 | silver grey

LRV 9%

4764 | taupe

LRV 6%

4721 | mouse grey

LRV 4%

4726 | auburn

LRV 4%

en vrijwel al het vuil en vocht wordt gestopt.
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.

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 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

4701 | anthracite*

LRV 6%

4737 | Prussian blue

LRV 2%

4768 | hunter green

LRV 4%

4763 | ruby red

LRV 6%

4750 | warm black

LRV 4%

4730 | raven black*

LRV 2%

4756 | bronzetone

LRV 2%

4784 | coffee

LRV 3%

■ Geschikt voor zwaar commercieel gebruik en licht industrieel gebruik
■ Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
■ Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

18

*Available as FastFlooring installation
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*Available as FastFlooring installation
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1

Modulariteit in
optima forma

2

3

8

1515 | storm cloud

Coral interior is een uniek concept dat het schoonloopsysteem
completeert. Het is een product dat is ontworpen om
geïnstalleerd te worden in zone 3. De kleuren van de Coral
interior sluiten aan bij de andere Coral collecties, zodat u
interior perfect kan laten aansluiten op een zone 2 product,
zoals bijvoorbeeld Coral classic. Coral interior wordt geleverd
in een mix van stroken (100 x 25 cm) en tegels (50 x 50 cm).

1517 | ocean spray

Per doos zijn er 6 stroken en 6 tegels. Het mooie is dat er
geen patroon is, dus je kunt de stroken en tegels willekeurig
installeren om een mooi ontwerp te creëren. De installatie is
De productie van Coral levert
vrijwel geen afval op.

20

eenvoudig met een minimum aan snijafval.

■

Mix van planken en tegels voor een ultiem willekeurig effect

■

Eenvoudige en snelle installatie (geen patroon)

■

Uniek product voor zowel entree- als circulatiezone

■

Goed te combineren met andere entreeproducten

■

Geschikt voor zwaar commercieel gebruik

1521 | Alpine peak

LRV 10%

1520 | desert sand

LRV 7%

1525 | prairie dusk

LRV 5%

1518 | rainforest

LRV 3%

1515 | storm cloud

LRV 4%

1517 | ocean spray

LRV 2%

1530 | midnight shadow

LRV 1%

1513 | savanna sunset

LRV 1%

*Available as FastFlooring installation
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1

Wanneer uitstraling
top prioriteit is
Naast een elegante uitstraling voelt Coral Luxe ook zacht en

2

3

6

2911 | diamond

2915 | topaz

LRV 5%

2916 | garnet

LRV 2%

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.
Het is een bewezen effectieve mat met een luxe uitstraling,
De meeste Coral producten
voldoen aan de hoogste
klasse voor brandveiligheid.

zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit. Door de
zwarte basis en kleurrijke highlights is Coral interior goed te

2917 | sapphire

LRV 2%

combineren met andere textiele en vlakke vloerbedekkingen.

■ Luxe en elegant
■ Comfortabel en zacht
■ Droogt snel op, dus maximale functionaliteit
■ Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
■ Ideaal voor circulatiezones en particuliere toepassingen

2910 | onyx

LRV 2%

2912 | citrine

LRV 3%

■ Geproduceerd met ftalaatvrije technieken.

2911 | diamond

22

*Available as FastFlooring installation

LRV3%
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1

Een heldere

uitstraling
Wil je een mooie heldere uitstraling in combinatie met een

2

3

6

2610 | cold lava

2604 | virgin sand

LRV 10%

2608 | fresh grass

LRV 11%

2603 | vivid earth

LRV 3%

2607 | deep water

LRV 3%

2610 | cold lava

LRV 2%

2606 | fine peat

LRV 2%

goede functionaliteit dan is Coral bright een goede keuze.
Bright functioneert het best daar waar vocht moet worden
opgenomen en de hoeveelheid loopverkeer beperkt is.
De heldere kleuren zorgen voor een vrolijke sfeer in de entree.

■ Voelt comfortabel en zacht aan
■ Geschikt voor entrees met een beperkt loopverkeer
■ Aantrekkelijke heldere kleuren

100

GEPRODUCEERD
MET

%

GROENE STROOM
VAN HERNIEUWBARE
ENERGIEBRONNEN

Alle stroom die we inkopen komt voor 100% uit hernieuwbare energiebronnen. Coral wordt geproduceerd
in onze eigen fabriek in Nederland, dus volgens de
strenge Europese milieuwetten. Bovendien beschikt
ook deze Forbo fabriek over het ISO 14001 certificaat.
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1

De ideale mat
tegen grover vuil
voor buiten én binnen

2

3

4

6140 | stone HD

open structure

closed structure

6940 | MD

6920 | MD | stone

LRV 7%

6140 | HD

6120 | HD | stone

LRV 6%

6948 | MD

6928 | MD | grass

LRV 6%

6148 | HD

6128 | HD | grass

LRV 5%

6950 | MD

6930 | MD | ink

LRV 2%

6150 | HD

6130 | HD | ink

LRV 2%

6943 | MD

6923 | MD | wine

LRV 5%

6143 | HD

6123 | HD | wine

LRV 5%

De beste start voor een schoon interieur begint buiten in
plaats van binnen. Schraap het ergste vuil al van het schoeisel
van de bezoekers nog voordat zij het gebouw binnenkomen.
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. Deze beschikt over een gepatenteerd reliëf
wat voor extra effectieve vuilafschraping zorgt.

26

■

Maximale antislip dankzij toevoeging van een 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
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Maak een goede eerste
®
indruk met coral logo
Verwelkom bezoekers met uw eigen logo of naam in uw entree. Coral Logo
bestaat uit schoonloopmatten waarin uw logo of een andere afbeelding 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. De Coral
Logo collectie is ontworpen volgens dezelfde hoge kwaliteitsstandaard als alle
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andere Coral producten, dit betekent dat de entree er mooi uit blijft zien en
jarenlang vuil en vocht buiten houdt.

Printed logo mat
■ Uitstekende printkwaliteit met heldere en aantrekkelijke kleuren
■ Perfect voor complexe ontwerpen en bij veel kleurgebruik
■ Elke Pantone en RAL kleur is mogelijk, dus naadloos aansluitend op uw huisstijl
■ Blijft mooi vlak op de vloer liggen dankzij de kwalitatieve vinylrug
■ Duurzaam en goed bestand tegen zonlicht
■ Goede vuilafschraping
■ Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

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
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Overige schoonloopsystemen
tiles

(FastFlooring installation)

De complete Coral Classic, Coral Brush en Coral Bright

Coral Click is een bijzonder veelzijdig modulair entreesysteem dat ter plaatse

collecties zijn ook verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm.

kan worden gemonteerd. Het in elkaar grijpende mechanisme wordt eenvoudig

Met precies dezelfde hoge kwaliteit en effectiviteit als de

met een hamer in elkaar ‘geklikt’. De tegels worden geleverd in een formaat van

matten en banen, maar wel met een verhoogde flexibiliteit,

24 x 24 cm. Elke doos bevat 24 tegels, wat overeenkomt met een oppervlak

snellere installatie en vaak minder snijverlies. Perfect

van 1,37m2. Coral Click is er in twee diktematen, 12 mm en 17 mm en in twee

wanneer tijd van het grootste belang is, bijvoorbeeld in

varianten: open (waar vuil doorheen valt) en gesloten. De gesloten variant

een winkel of hotel. Met deze tegel-collecties creëert u

bevat inlages van Coral Brush. Hiervoor kunt u kiezen uit de 5 populairste Coral

een functioneel, sterk, maar ook een uniek entreesysteem.

Brush kleuren. Een Coral click plain-versie is verkijgbaar voor het afwerken van

U kunt de tegels kamerbreed of dambordsgewijs los

de randen of voor het schrapen van vuil van de schoenzolen.

installeren; slechts een fixeer is voldoende. Naden zijn
■ Eenvoudig te installeren & eenvoudig op voorraad te houden

niet of nauwelijks te zien.

■ Verkrijgbaar 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 (70% van het oppervlak)
■ Coral Brush inlage bevat 100% ECONYL® garen
■ Coral Click stopt tot 95% van het vuil en vocht en heeft diverse installatiemogelijkheden
en kleuren voor een optimaal design van de entree

Nuway®
Bij Forbo Flooring Systems kunt u ook terecht voor
de robuuste Nuway entreesystemen. Nuway biedt
een breed scala aan stevige enkel- en dubbelzijdige

Pro-Fit Quattro losleg installatie

profielmatten die een uitstekende eerste
verdedigingslinie vormen tegen vuil en vocht. Of het nu

Optioneel kunnen Coral tegels ook los geinstalleerd worden

gaat om schoenzolen, zwaar rolverkeer of ander zwaar

zonder gebruik van lijmen. Met behulp van velcro vierkantjes

commercieel gebruik.

worden de tegels met elkaar verbonden, waardoor er een
zwevende entreemat ontstaat. Dit maakt het product
eenvoudig te verwijderen voor een eventueel hergebruik
of recycling. Vier Pro-Fit Quatro items zijn standaard op
voorraad, de overige kleuren uit de Coral tegel collectie zijn
als special verkrijgbaar.
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Overige schoonloopsystemen
tiles

(FastFlooring installation)
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matten en banen, maar wel met een verhoogde flexibiliteit,

24 x 24 cm. Elke doos bevat 24 tegels, wat overeenkomt met een oppervlak

snellere installatie en vaak minder snijverlies. Perfect

van 1,37m2. Coral Click is er in twee diktematen, 12 mm en 17 mm en in twee

wanneer tijd van het grootste belang is, bijvoorbeeld in

varianten: open (waar vuil doorheen valt) en gesloten. De gesloten variant

een winkel of hotel. Met deze tegel-collecties creëert u

bevat inlages van Coral Brush. Hiervoor kunt u kiezen uit de 5 populairste Coral

een functioneel, sterk, maar ook een uniek entreesysteem.

Brush kleuren. Een Coral click plain-versie is verkijgbaar voor het afwerken van

U kunt de tegels kamerbreed of dambordsgewijs los

de randen of voor het schrapen van vuil van de schoenzolen.

installeren; slechts een fixeer is voldoende. Naden zijn
■ Eenvoudig te installeren & eenvoudig op voorraad te houden

niet of nauwelijks te zien.

■ Verkrijgbaar 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 (70% van het oppervlak)
■ Coral Brush inlage bevat 100% ECONYL® garen
■ Coral Click stopt tot 95% van het vuil en vocht en heeft diverse installatiemogelijkheden
en kleuren voor een optimaal design van de entree

Nuway®
Bij Forbo Flooring Systems kunt u ook terecht voor
de robuuste Nuway entreesystemen. Nuway biedt
een breed scala aan stevige enkel- en dubbelzijdige

Pro-Fit Quattro losleg installatie

profielmatten die een uitstekende eerste
verdedigingslinie vormen tegen vuil en vocht. Of het nu

Optioneel kunnen Coral tegels ook los geinstalleerd worden

gaat om schoenzolen, zwaar rolverkeer of ander zwaar

zonder gebruik van lijmen. Met behulp van velcro vierkantjes

commercieel gebruik.

worden de tegels met elkaar verbonden, waardoor er een
zwevende entreemat ontstaat. Dit maakt het product
eenvoudig te verwijderen voor een eventueel hergebruik
of recycling. Vier Pro-Fit Quatro items zijn standaard op
voorraad, de overige kleuren uit de Coral tegel collectie zijn
als special verkrijgbaar.
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Coral technical specifications
Area of use

:
1

Coral Brush

Coral Duo

Coral Welcome

commercial heavy

commercial heavy

commercial heavy

Colours

12

14

6

8

Design

multi coloured

plain coloured

ribbed

multi-coloured linear

approx. 9 mm,
Fast Flooring approx. 10 mm

approx. 9 mm,
Fast Flooring approx. 10 mm

approx. 9 mm

approx. 9 mm

105 cm, 155 cm, 205 cm

105 cm, 155 cm, 205 cm

205 cm

205 cm

27.5 meter

27.5 meter

Total thickness

ISO 1765

Available widths rolls with 2.5 cm
edge each side
Available length rolls
Available in tiles
Available in Fast Flooring tiles
Available sizes mats with 2.5 cm edge
each side

s
>

Coral Classic
commercial heavy

27.5 meter

27.5 meter

50x50 cm / 12 per box / 3 m²

50x50 cm / 12 per box / 3 m²

50x50 cm / 12 per box / 3 m²

50x50 cm / 12 per box / 3 m²

55x90 cm, 90x155 cm 135x205 cm,
205x300 cm

55x90 cm, 90x155 cm
135x205 cm, 205x300 cm

105x155 cm

Sound absorption

ISO 354

αw = 0.25 (H)
Fast Flooring Tiles

αw = 0.25 (H)
Fast Flooring Tiles

Reduction impact
noice

ISO 10140-3

ΔLw 29 dB
(Fast Flooring tiles)

ΔLw 29 dB
(Fast Flooring tiles)

Colour fastness to light

EN ISO 105/B02

7-8

≥5

≥5

7

EN ISO 105/X12

4-5

5

4-5

5

Water

EN ISO 105/E01

4-5

4-5

4-5

4-5

Seawater

EN ISO 105/E02

4-5

4-5

5

4-5

Waterstains

EN 1307 annex G

4-5

5

5

5

Shampoo

BS 1006

4-5

4-5

4-5

4-5

Organic solvents

EN ISO 105/X05

4-5

4-5

4-5

4-5

tufted 5/32”cut pile

tufted 5/32”cut pile

tufted 5/32”cut pile

tufted 5/32”cut pile

solution dyed polyamide

regenerated ECONYL® polyamide

regenerated ECONYL® polyamide
solution dyed polyamide

regenerated ECONYL® polyamide

non-woven

non-woven

non-woven

100% recycled non-woven

Colour fastness ratings
Rubbing

Manufacturing method
Pile material
Tuft base
Backing phthalate free vinyl

.
.
=

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

Total weight

ISO 8543

approx. 4000 g/m²

approx. 4050 g/m²

approx. 3800 g/m²

approx. 3950 g/m²

Total weight tiles

ISO 8543

approx. 4100 g/m²
(Fast Flooring approx.
5000 g/m²)

approx. 4100 g/m²
(Fast Flooring approx.
5000 g/m²)

Pile installation weight

ISO 8543

approx. 870 g/m²

approx. 920 g/m²

approx. 670 g/m²

approx. 750 g/m²

Pile thickness

ISO 1766

approx. 7 mm

approx. 7 mm

approx. 6 mm

approx. 6.3 mm

Pile density

ISO 8543

0.100 g/cm

0.105 g/cm

0.095 g/cm

0.111 g/cm3

Number of tufts

ISO 1763

approx. 61,500/m²

approx. 58,000/m²

approx. 32,000/m²

approx. 79,300/m²

3

3

3

All Coral products meet the requirements set by EN 14041: 2004, excluding loose-laid mats and rugs

7

DoP

R
Z
L

Reaction to fire

EN 13501-1

Slip resistance

EN 13893

Body voltage

ISO 6356

1300147-DoP-004
1300150-DoP-107 (tiles)

1300147-DoP-004
1300150-DoP-107 (tiles)

1300147-DoP-004

1300147-DoP-004

Bfl-s1, G, NCS

Bfl-s1, G, NCS

Bfl-s1, G, NCS

Bfl-s1, G, NCS

µ > 0.30

µ > 0.30

µ > 0.30

µ > 0.30

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

09/2021

All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
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creating better environments

Coral technical specifications
Area of use

:

Colours
Design

1

Total thickness

ISO 1765

Available widths rolls with 2.5 cm
edge each side
Available length rolls

Coral Luxe

Coral Interior

Coral Bright

Coral Grip HD

Coral Grip MD

commercial light

commercial heavy

commercial medium

commercial heavy

commercial heavy

6

8

6

4

4
3-dimensional
interconnected
monofilaments

plain coloured

random pattern of linear
and plain coloured

plain coloured

3-dimensional
interconnected
monofilaments

approx. 8.5 mm

approx. 10 mm

approx. 8.5 mm

open structure approx.
16 mm,
with backing approx.
17 mm

open structure approx.
11 mm,
with backing approx.
12 mm

90 cm, 130 cm, 200 cm

122 cm (open),
127 cm (backed)

122 cm (open),
127 cm (backed)

27.5 meter

approx. 10 meter

approx. 15 meter

60x90 cm, 90x150 cm

60x90 cm (open)

60x90 cm (open)

105 cm, 205 cm
20 meter
50x50 cm & 100x25 cm /
6+6 per box / 3 m²

Available in tiles

50x50 cm / 12 per box
/ 3 m²

Available in Fast Flooring tiles
Available sizes mats with 2.5 cm edge
each side

s
>

105x155 cm, 135x205 cm

Sound absorption

ISO 354

αw = 0.20 (H)

Reduction impact noice

ISO 10140-3

Colour fastness to light

EN ISO 105/B02

8

≥5

7

7

7-8

Rubbing

EN ISO 105/X12

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

Water

EN ISO 105/E01

4-5

5

4-5

5

5

Seawater

EN ISO 105/E02

4-5

4-5

4-5

5

5

Waterstains

EN 1307 annex G

5

5

5

5

5

Shampoo

BS 1006

4

4-5

4-5

5

5

Organic solvents

EN ISO 105/X05

4-5

4-5

4-5

4-5

tufted 5/32”cut pile

tufted 5/32”cut pile

non woven scraping mat
with embossing

non woven scraping mat

ΔLw 28 dB

Colour fastness ratings

Manufacturing method

tufted 5/32”cut pile

Pile material

solution dyed polyamide

Tuft base
Backing phthalate free vinyl

.
.
=

Total weight

ISO 8543

Total weight tiles

ISO 8543

Pile installation weight

ISO 8543

Pile thickness

ISO 1766

Pile density
Number of tufts

regenerated ECONYL®
solution dyed vinyl
Solution dyed regenerated
polyamide
with anti-slip granulate
ECONYL® polyamide
solution dyed polyamide
particles

non-woven

non-woven

non-woven

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

approx. 4100 g/m²

approx. 4200 g/m²
approx. 4150 g/m²

approx. 4250 g/m²

approx. 1000 g/m²

approx. 970 g/m²

approx. 1070 g/m²

approx. 5.5 mm

approx. 6 mm

approx. 5.8 mm

ISO 8543

0.140 g/cm3

0.100 g/cm3

0.160 g/cm3

ISO 1763

approx. 93,000/m²

approx. 58,000/m²

approx. 112,900/m²

open structure or with
EVERFORT vinyl backing

solution dyed vinyl
with anti-slip granulate
particles

open structure or with
EVERFORT vinyl backing

approx. 5500 g/m² (open) approx. 3500 g/m² (open)
approx. 8100 g/m²
approx. 6500 g/m²
(backed)
(backed)

All Coral products meet the requirements set by EN 14041: 2004, excluding loose-laid mats and rugs
1300147-DoP-004

1300150-DoP-107

1300147-DoP-004
1300150-DoP-107 (tiles)

1300118-DoP-004

1300118-DoP-004

Bfl-s1, G, NCS

Bfl-s1, G, NCS

Bfl-s1, G, NCS

Bfl-s1, G, NCS (with
backing)

Bfl-s1, G, NCS (with
backing)

EN 13893

µ > 0.30

µ > 0.30

µ > 0.30

µ > 0.30

µ > 0.30

ISO 6356

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

7

DoP

R
Z
L

Reaction to fire

EN 13501-1

Slip resistance
Body voltage
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