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creating better environments

Wij zijn
wereldmarktleider in
schoonloopsystemen

Creating better environments
across the world.
Forbo Flooring Systems is een wereldwijde
producent van 1e klas vloeroplossingen.
Wij streven er continu naar om duurzame
vloeroplossingen te produceren die
bijdragen aan een beter milieu. Wij verrijken
uw interieur door het creëren van innovatieve en mooie vloerdesigns met een lange
levensduur en hoge kwaliteit. Tegelijkertijd
helpen wij het milieu door ons te committeren aan duurzame ontwikkeling, verantwoorde grondstoffen en een milieu-vriendelijk productieproces.

combineren functionaliteit, kleuren en
design en bieden een vloeroplossing voor
elke situatie.
Met een ruim aanbod aan ondervloersystemen, lijmen en onderhoudsproducten om
dit uitgebreide productportfolio te ondersteunen, biedt Forbo Flooring systems u een
‘totaaloplossing’ voor elk project waarbij
kwaliteit en betrouwbaarheid
gegarandeerd zijn.

Wij bieden een uitgebreid productaanbod
voor de commerciële markt, de publieke
sector en de consumentenmarkt. Kwalitatief
hoogwaardige linoleum, vinyl, textiele en
gevlokte producten en schoonloopsystemen
Coral is al meer dan 40 jaar international
marktleider op het gebied van geavanceerde
schoonloopsystemen. Zo’n marktpositie kan
alleen worden verkregen door gebruik te maken
van de nieuwste materialen, verbeterde
productiemethoden, maar ook door het
inspelen op de laatste trends in design en kleur.
De keuze voor een Coral product hangt af van
uw specifieke toepassing. Dankzij de
uitgebreide collectie schoonloopsystemen, met
elk hun eigen schoonmaakfunctie, is er altijd
een Coral product dat voldoet aan de eisen van
uw individuele situatie.
De belangrijkste functie van een
schoonloopsysteem is om de achterliggende
vloer te beschermen door vuil en vocht van
schoenzolen en rollend verkeer te verwijderen.
Zo wordt voorkomen dat vuil en vocht in het
gebouw terecht komen.
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Hoewel dit een vrij eenvoudig proces lijkt, moet
u er wel rekening mee houden dat elke locatie
zijn eigen eisen kent, zowel in functioneel als in
esthetisch opzicht. Met enerzijds een ruime
collectie aan verschillende schoonloopsystemen
en anderzijds een scala aan regels ten aanzien
van gezondheid en veiligheid, is het kiezen van
een schoonloopsysteem niet altijd even
eenvoudig.
Gelukkig kunnen wij u ondersteunen in het
maken van een keuze voor de juiste oplossing.
Deze brochure is speciaal ontworpen om u in
het keuzeproces te begeleiden en om u mee te
nemen in de mogelijkheden van Coral.
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Coral stopt 90% van
het binnengelopen vuil
en vocht
Effectiviteit van Coral

Elke dag wordt onnoemelijk veel vuil en
vocht via de schoenen verplaatst. Inloopvuil
en -vocht zorgen er niet alleen voor dat
interieurs er vies uit gaan zien, maar
veroorzaken ook slijtage aan de vloer en
leveren daarnaast risico’s op voor de gezondheid en veiligheid.

Een kwalitatief goed schoonloopsysteem
reduceert de kosten op een effectieve
manier. Door 90% van het binnengelopen
vuil en vocht te stoppen, kunt u aanzienlijk
op schoonmaakkosten besparen. Bovendien
verlengt het de levensduur van de achterliggende vloerbedekking.

Het kost bovendien onnodig veel geld om
deze problemen vervolgens weer ongedaan
te maken. Onafhankelijk onderzoek wijst uit
dat wanneer er geen effectieve maatregelen
genomen worden om vervuiling tegen te
gaan, de kosten van onderhoud en herstel
over de gehele levensduur van de vloer,
negen keer zo hoog zijn als de aanschafkosten van de vloerbedekking.

Coral is al meer dan 40 jaar internationaal
marktleider op het gebied van geavanceerde
schoonloopsystemen en behoudt haar
positie door continu te investeren in
ontwikkeling en onderzoek.
Dankzij de ruime collectie van hoogwaardige
producten biedt Coral u de mogelijkheid om
een professioneel en warm welkom te
creëren die tevens een langdurige bescherming biedt voor de achterliggende vloeren.

Schoonloopzones
Wanneer u uw schoonloopsysteem bepaalt,
is het zinvol om uw entree in te delen in
zones.

1

– Buitenmat
Buiten het gebouw vormt de buitenmat de
1e linie tegen vuil. Het schraapt het grove
vuil van de schoenzolen voordat men het
gebouw binnen stapt.
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– Binnenmat
Direct na de buitenzone is een binnenmat
vereist om zo vocht en het fijnere vuil van de
schoen te schrapen.
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– Circulatie Zone
Vloeren die wat verder weg liggen van de
entree, zoals die in de receptieruimten,
gangen en trappen moeten speciaal worden
ontworpen om bestand te zijn tegen zwaar
verkeer en intensieve reiniging.
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De grote all-rounder op het
gebied van vuil en vocht

Combinatie van 3 typen garens
Tuftdoek

Specifieke garens,

Combinatie van twee

ontworpen voor

garens. Vochtabsorptie:

maximale vuilopslag

dun garen voor hoge

5830 | black

5821 | grey

5856 | chocolate

5814 | teak

5810 | anthracite

5801 | graphite

5836 | mocha

5834 | marble

5850 | black lines

5841 | grey lines

5846 | chocolate lines

5844 | teak lines

5827 | marine

5802 | lagoon

5806 | rust

5824 | coir

5847 | marine lines

5805 | aquamarine

5866 | rust lines

5804 | raffia

5808 | forest

5828 | lime

5823 | red

5833 | orange

mate van absorptie. Vuil
afborstelen: extreem

Rugmateriaal vinyl of latex

dik garen met vuil
afborstelend vermogen.

Wanneer zowel vocht als vuil een probleem
zijn in uw entree dan is de Coral Brush Activ
voor u het ideale product. Objectieve tests
wijzen uit dat deze allrounder scoort op alle
fronten.
De drie soorten garens in de Coral Brush
Activ zorgen samen voor het unieke “Triple
A” effect. Schraapgarens voor het afborstelen
van vuil, absorptiegarens voor het absorberen van vocht en getextureerde garens voor
anti-tracking, om looppaden te voorkomen.
Dit laatste maakt de Coral Brush Activ
daarom voor intensief gebruik zeer geschikt.
Ook daar waar rollend verkeer veelvuldig
voorkomt, vertoont de Coral Brush Activ
geen achterblijvend spoor. Tussen de garens
beschikt de Coral Brush Activ over een ruime
opslagcapaciteit voor vuil. De mat raakt
daardoor niet zichtbaar verzadigd en
behoudt heel lang z’n representatieve

uiterlijk. De Coral Brush Activ is toepasbaar
in elke denkbare situatie en locatie. Met 25
trendy kleuren daagt de Coral Brush Activ
collectie u uit tot creativiteit in de entree.
De uni’s en tweeds sluiten onderling goed
op elkaar aan maar leveren ook prachtige
ontwerpen op in combinatie met de andere
series binnen de Coral range.
In ruimten waar brandveiligheid een
belangrijke rol speelt, kunt u kiezen voor
Coral Brush Activ FR, met een brandvertragende rug.

De in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de
Coral brush activ lines
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5843 | purple lines

werkelijkheid. Bestel daarom een A4 staal voor het werkelijke effect.
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Het ultieme
schoonloopsysteem voor
vochtabsorptie

Combinatie van 2 typen garens

4730 | raven black

4721 | mouse grey

4727 | navy blue

4722 | caribbean blue

4701 | anthracite

4710 | metal blue

4707 | night blue

4702 | sparkling blue

4716 | autumn

4736 | pumpkin

4744 | espresso

4714 | granite

4706 | terra

4704 | sahara

4724 | caramel

4734 | pecan

4708 | rainforest

4723 | striking red

Combinatie van twee garens.
Vochtabsorptie: dun garen voor

Tuftdoek

hoge mate van absorptie. Vuil
afborstelen: extreem dik garen

Rugmateriaal vinyl of latex

met vuil afborstelend vermogen.

De Coral Classic neemt vocht op als geen
ander. Uit onderzoek blijkt dat er na de
eerste twee stappen op de Coral Classic al
bijna 50% van het vocht is opgenomen. Het
houdt achterliggende vloeren droog en
schoon. Vooral in situaties waar na de entree
een harde vloer wordt toegepast, is
vochtopname van het grootste belang.
Slippartijen en het achterlaten van voetstappen wordt hiermee voorkomen. Dit laatste is
uiteraard ook van groot belang wanneer de
achterliggende vloer tapijt is, zeker bij lichte
of uni kleuren is een goede schoonloopzone
in de entree onontbeerlijk. Naast vochtabsorptie heeft de Coral Classic ook een
vuilafschrapende werking. Speciale
schraapgarens zorgen ervoor dat tijdens het
bewandelen van de entree de schoenen
worden schoongeveegd zonder dat iemand
effectief z’n voeten veegt. Officiële tests
wijzen uit dat de Coral entreevloerbedekking
z’n werk tot in lengte van jaren blijft
uitvoeren. Ook de uitstraling van de Coral
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Classic blijft mooi. Dankzij de garens die
pigment geverfd zijn, wat betekent dat het
tot in de kern van elke vezel gekleurd is,
behoudt de Coral Classic z’n representatieve
uiterlijk. Met 18 kleuren in de collectie is
er altijd één die past bij uw gewenste
uitstraling.
In ruimten waar brandveiligheid een
belangrijke rol speelt, kunt u kiezen voor
Coral Classic FR, met een brandvertragende
rug.

De in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bestel daarom een A4 staal voor het werkelijke effect.
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De meest effectieve
vuilvanger

9830 | black

9807 | marine

9856 | autumn

9806 | terra

9801 | grey

9805 | metal blue

9814 | granite

9808 | forest

De in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bestel daarom een A4 staal voor het werkelijke effect.

Combinatie van 5 typen garens
Tuftdoek
Rugmateriaal vinyl of latex

Combinatie van twee

Extreem dik garen

Combinatie van twee garens.

garens. Vochtabsorptie:

met vuil afborstelend

Vochtabsorptie: dun garen voor

dun garen voor hoge

vermogen

hoge mate van absorptie. Vuil

mate van absorptie.

afborstelen: extreem dik garen

Vuil afborstelen: extreem

met vuil afborstelend vermogen.

dik garen met vuil
afborstelend vermogen.

Coral Duo is de meest effectieve keuze voor
het opvangen van vuil en vocht. Dit begint al
direct bij de eerste voetstappen. TNO tests
bewijzen dat de Coral Duo in de eerste
meters tot 10% meer vuil opneemt dan
andere textiele loopschoonproducten. Ideaal
dus ook bij een korte entreeruimte. Coral
Duo is een combinatieproduct.
Het uiterst actieve schraapgaren van de
Coral Brush Activ en de vochtopnemende
functie van de Classic komen samen in één
product. Tussen de twee kwaliteiten wordt
nog eens een extra schraapgaren toegevoegd. Totaal vindt u in de Coral Duo wel 5
typen schraapgarens. Geen wonder dat de
effectiviteit op het afschrapen van
vuil bij de Coral Duo het hoogst is van alle
Coral ranges. Is vuil uw probleem, dan is de
Coral Duo uw oplossing.
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Denk bijvoorbeeld aan basisscholen en
kinderdagverblijven waar kinderen uit de
zandbak zo naar binnenlopen. Omdat de
Coral Duo samengesteld is uit de Coral Brush
Activ en de Coral Classic zijn deze ranges
uiteraard ook op kleurniveau goed met
elkaar te combineren.

Let op! De productierichting van Coral Duo is
ongelijk aan de looprichting. De ribbels dienen
dwars op de looprichting gelegd te worden.

U vindt in de Coral Duo 8 aantrekkelijke
kleurcombinaties die aansluiten bij de
kleurtrends van vandaag. De ribbelstructuur
van de Coral Duo is uiteraard bijzonder
functioneel maar geeft tevens een speels
effect aan elk entree.
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Doorslaggevend
een luxe uitstraling

2810 | anthracite

2807 | marine

2856 | chocolate

2803 | red

2801 | graphite

2804 | beige

2806 | rust

2808 | forest

De in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bestel daarom een A4 staal voor het werkelijke effect.

Combinatie van 2 typen garens

Unieke gedraaide combinatie van
polyester en nylon garen voor

Tuftdoek

een luxe uitstraling. Een speciaal
productieproces garandeert

Rugmateriaal vinyl of latex

Met haar ‘hoogpolige’ effect en chique
uitstraling heeft de Coral Luxe een minder
schoonloop-uiterlijk dan de andere Coral
producten, maar is in werkelijkheid de ideale
schoonloopoplossing voor ruimten die licht
tot middelzwaar belopen worden en waar
een luxe uitstraling top-prioriteit is.
Coral Luxe is voornamelijk geschikt voor
hotellobby’s, gangen en receptieruimten en
houdt het vuil en vocht van de schoenzolen
in de pool vast. Door de sfeervolle uitstraling
kan een naadloze integratie met de
bestaande vloerbedekking tot stand worden
gebracht.

vormvastheid en een lange levensduur

speciale productconstructie is het vuil
makkelijk te verwijderen, waardoor Coral
Luxe zowel functioneel als aantrekkelijk blijft.
Coral Luxe is verkrijgbaar met een Everfort of
een brandvertragende rug. Beide typen zijn
geschikt voor intensief nat reinigen.

De collectie kent 8 uiteenlopende kleuren.
De garen in Coral Luxe garanderen een
lange levensduur, waabij het uiterlijk
onveranderd representatief blijft. Door de
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black

Ideaal voor het verwijderen
van grover vuil

HD t 6100

misty grey

5 6160

lagoon

HD t 6107

HD t 6101

black

5 6161

MD t 6900

mahogany

5 6167

HD t 6104

5 6960

lagoon

5 6164

MD t 6901

5 6961

mahogany

MD t 6907

ruby

sherwood

misty grey

5 6967

sherwood

MD t 6904

5 6964

ruby

Vinyl bovenlaag voor extreme
vuilopslag. Granulaatkorrels voor een
volledig slipvastoppervlak en daardoor
geschikt als veiligheidsvloer
Combinatie van 2 kleuren vinyl en granulaat

HD t 6108

5 6168

HD t 6103

5 6163

MD t 6908

5 6968

MD t 6903

5 6963

t met Everfort vinyl rug
5 open structuur

Met of zonder vinyl rug verkrijgbaar

De in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken
van de werkelijkheid. Bestel daarom een A4 staal voor het
werkelijke effect.

Om het meeste effect van uw schoonloopsysteem te behalen, adviseren wij u reeds
buiten te beginnen met het afschrapen van
vuil. Zo verwijdert u het meeste vuil bij de
eerste de beste mogelijkheid en voorkomt u
dat het vuil aan de schoenzolen of van
rollend verkeer mee naar binnen komt.
In deze situatie is Coral Grip de ideale
oplossing. Een veelzijdige schoonloopsysteem met een non-woven structuur en
gemaakt van dikke sterke filamenten, kan
zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Coral Grip heeft een gepatenteerd reliëf
dessin met een effectieve schrapende
werking en voorkomt hiermee de inloop
van grover vuill en kiezelsteentjes.
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De toevoeging van granulaat korrels zorgen
voor een buitengewone anti-slip werking.
Samen met de non-woven constructie
zorgen zij voor een anti-slip vloer die u
uitstekend op een hellend vlak kunt toepassen. Coral Grip is verkrijgbaar in de Medium
Duty (MD) en de Heavy Duty (HD) kwaliteit.
Het ruime pallet van 12 kleuren biedt de
mogelijkheid om perfecte combinaties te
maken met de textiele Coral producten.
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Presenteer uzelf!
Zoals bekend, krijg je nooit een tweede kans
voor een eerste indruk. Laat uw klanten
daarom direct uw kwaliteit zien en verwelkom hen met uw eigen logo in de entree.
Een professionele uitstraling en een warm
welkom zijn het begin van een succesvolle
klantrelatie. Presenteer uw organisatie met
trots met uw eigen logo in de entree, waarbij
u kunt kiezen tussen een geprinte of een
ingesneden logo mat.
Met Coral Logo bieden wij een speciale
service om de juiste indruk te maken. Door
gebruik te maken van onze eigen Coral
kwaliteiten maken wij niet alleen een entree
die vuil en vocht tegenhoudt, maar die
tegelijkertijd uw huisstijl presenteert.
Bij andere logomatten vervaagt vaak de kleur
en waardoor ze vrij snel vies lijken. Een Coral
Logo mat behoudt zijn kleur en glans omdat
het alle functionele eigenschappen heeft van
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onze standaard Coral producten. Het geheim
zit in de constructie. In tegenstelling tot
andere logomatten zorgen de garen van
Coral Logo ervoor dat vuil minder zichtbaar
is en looppaden worden voorkomen.
Afhankelijk van de kleuren van uw huisstijl
kunt u kiezen voor een gesneden of voor een
geprinte logomat. Het printen van uw logo
geschiedt op een witte Coral mat waarbij u
de keuze heeft uit een groot kleurenpallet.
Ontdek de mogelijkheden van een gepersonaliseerde mat en neem contact op met
onze Customer Service.
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technische specificaties
Item

1
7

Totale dikte

ISO 1765

Slijtage Classificatie

EN1307

technische specificaties
Coral Brush Activ (58xx)

Coral Brush Activ FR (58xx)

Circa 10 mm

Circa 10 mm

33, commercial heavy

G

4

Brush Activ 58xx, 25 kleuren

,
9
g
p

Brush Activ 58xx, 25 kleuren

Rollen

Matten

Rollen

Matten

100cm

55 x 90 cm

185cm (FR)

Geen matten

150cm

90 x 155 cm

200cm

135 x 205 cm

Rollengte circa 27,5m

205 x 300 cm

Leveringsprogramma
Rolbreedte opgave is exclusief 2,5 cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben geen stootranden
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom

Bureaurolstoelgeschiktheid

Item

EN 985

Rollengte circa 27,5m

Bureaurolstoelgeschikt r=3,1

Bureaurolstoelgeschikt r=3,1

Kleurechtheden
Licht

EN ISO 105/B02

6

6

Wrijven

EN ISO 105/X12

4,5

Water

EN ISO 105/E01

Zout water
Shampoo

1
7
,
9
g
p

TR
Z
L
e

G

33, commercial heavy

33, commercial heavy

Classic 47xx, 18 kleuren
Rollen

Classic 47xx, 18 kleuren

Matten

Rollen

Matten

100cm

55 x 90 cm

185cm (FR)

Geen matten

150cm

90 x 155 cm

200cm

135 x 205 cm

Rollengte circa 27,5m

205 x 300 cm

Leveringsprogramma
Rolbreedte opgave is exclusief 2,5 cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben geen stootranden
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom

Bureaurolstoelgeschiktheid

G

EN 985

Rollengte circa 27,5m

Bureaurolstoelgeschikt r=2,8

Bureaurolstoelgeschikt r=2,8

Kleurechtheden:
7-8

4,5

Wrijven

EN ISO 105/X12

4,5

4,5

4,5

4,5

Water

EN ISO 105/E01

4,5

4,5

EN ISO 105/E02

4,5

4,5

Zout water

EN ISO 105/E02

4,5

4,5

BS 1006

4,5

4,5

Shampoo

BS 1006

4,5

4,5

4,5

4,5

Organische oplossmiddelen

EN ISO 105/X05

4,5

4,5

Contactgeluidsisolatie

ISO 140-8/717-2

Δ Lw = circa 36 dB

Δ Lw = circa 31 dB

Geluidsabsoptie

ISO 354

Elektrostatisch gedrag

ISO 10965

Akoestische waarden:

Contactgeluidsisolatie

IISO 140-8/717-2

Geluidsabsoptie

ISO 354

Elektrostatisch gedrag

ISO 10965

Δ Lw = circa 39,4 dB
Hz.

125

250

α

0,02

0,07

Δ Lw = circa 32,4 dB

500 1000 2000 4000
0,13

0,33

0,46

0,58

Hz.

125

250

α

0,01

0,06

500 1000 2000 4000
0,09

0,29

0,4

hor. 8x10 Ω, vert. 2x10 Ω

hor. 3x10 Ω, vert. 5x10 Ω

Getuft, 5/32” gesneden pool

Getuft, 5/32” gesneden pool

Dessin/kleuren

Meerkleurig Mouliné, tweed en uni

Meerkleurig Mouliné, tweed en uni

Poolmateriaal

100% polyamide BCF

100% polyamide BCF

Tuftdrager

Non-woven polyester

Non-woven polyester

EVERFORT® vinyl

FR-latex

Ruguitvoering

7

EN1307

Circa 8,5 mm

7-8

Fabricagemethode/type

i
m

Slijtage Classificatie

Circa 10 mm

EN ISO 105/B02

Akoestische waarden:

.
=

ISO 1765

Coral classic FR

Licht

Organische oplossmiddelen EN ISO 105/X05

s
q

Totale dikte

Coral classic

9

9

7

6

Totaal gewicht

ISO 8543

Circa 3600 gram/m²

Circa 3400 gram/m²

Poolinzetgewicht

ISO 8543

Circa 920 gram/m²

Circa 920 gram/m²

Pool dikte

ISO 1766

Circa 7 mm

Circa 7 mm

Pool dichtheid

ISO 8543

0,106 gram/cm³

0,106 gram/cm³

Aantal noppen per

ISO 1763

Circa. 68000/m²

Circa. 66000/m²

Trappengeschiktheid

EN 1963

Nee

Trappen continu gebruik

Comfort klasse

EN 1307

LC3

LC3

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041
Brandgedrag

EN 13501-1

Anti-slip

0,5

s
q

7
Cfls1

Bfls1

EN 13893

DS

DS

Statische oplading

ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302

0,14 m² K/W

0,13 m² K/W
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TR
Z
L
e

250

500

1000 2000 4000 Hz.

125

250

500

1000 2000 4000

α

0,02

0,07

0,12

0,34

0,02

0,06

0,1

0,27

0,47

0,6

α

0,37

Circa 1010 Ω

Getuft, 5/32” gesneden pool

Getuft, 5/32” gesneden pool

Dessin/kleuren

Meerkleurig Mouliné, tweed en uni

Meerkleurig Mouliné, tweed en uni

Poolmateriaal

100% polyamide-BCF
pigment gekleurd

100% polyamide-BCF
pigment gekleurd

Tuftdrager

Non-woven polyester

Non-woven polyester

EVERFORT® vinyl

FR-latex

Ruguitvoering
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Circa 1010 Ω

Fabricagemethode/type

.
=

Hz.

Totaal gewicht

ISO 8543

Circa 3600 gram/m²

Crica 3400 gram/m²

Poolinzetgewicht

ISO 8543

Circa870 gram/m²

Circa 900 gram/m²

Pool dikte

ISO 1766

Circa. 7 mm

Circa 6 mm

Pool dichtheid

ISO 8543

0,100 gram/cm³

0,141 gram/cm³

Aantal noppen per

ISO 1763

Circa 61500/m²

Circa 61500/m²

Trappengeschiktheid

EN 1963

Nee

Trappen continu gebruik

Comfort klasse

EN 1307

LC3

LC3

Cfls1

Bfls1

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041
Brandgedrag

EN 13501-1

Anti-slip

EN 13893

DS

DS

Statische oplading

ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302

0,15 m² K/W

0,13 m² K/W
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technische specificaties

technische specificaties

Item

1
7

,
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g
p

Item

Coral duo

Totale dikte

ISO 1765

Slijtage Classificatie

EN1307

1

Circa 10 mm
33, commercial heavy

7

G

Rollen

Matten

EN 985

200cm

geen matten

,
9

Licht

EN ISO 105/B02

8

Wrijven

EN ISO 105/X12

4,5

Water

EN ISO 105/E01

4,5

Zout water

EN ISO 105/E02

4,5

Shampoo

BS 1006

4,5

Organische oplossmiddelen

EN ISO 105/X05

4,5

ISO 140-8/717-2
ISO 354

Elektrostatisch gedrag

ISO 10965
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0,25

0,4

0,47

Poolmateriaal

100% polyamide-BCF

Tuftdrager

Non-woven polyester

Ruguitvoering

.
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ISO 8543

Circa. 3400 gram/m²

Poolinzetgewicht

ISO 8543

Circa 670 gram/m²

Pool dikte

ISO 1766

Circa 7 mm

Pool dichtheid

ISO 8543

0,087 gram/cm³

Aantal noppen per

ISO 1763

Circa 63000/m²

Trappengeschiktheid

EN 1963

Nee

EN 1307

LC2

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041
Brandgedrag

EN 13501-1

Cfls1

Anti-slip

EN 13893

DS

Statische oplading

ISO 6356

< 2 kV

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302

0,12 m² K/W

20

100cm

Rollen

Matten

185cm (FR)

geen matten

105 x 155 cm
135 x 205 cm

Rol lengte circa. 20m

EN 985

Bureaurolstoelgeschikt r=2,9

Bureaurolstoelgeschikt r=2,9

Kleurechtheden:
Licht

EN ISO 105/B02

6-7

6-7

Wrijven

EN ISO 105/X12

4,5

4,5

Water

EN ISO 105/E01

5

5

Zout water

EN ISO 105/E02

5

5

Shampoo

BS 1006

5

5

Organische oplossmiddelen

EN ISO 105/X05

4,5

4,5

ISO 140-8/717-2

Δ Lw = 36,8 dB

Δ Lw = 31,1 dB

Contactgeluidsisolatie
Geluidsabsoptie

ISO 354

α

TR
Z
L
e

500 1000 2000 4000

0,02 0,07 0,12 0,32 0,44 0,56

Hz.
α

125

250

500 1000 2000 4000

0,01 0,04 0,09 0,25 0,35 0,44

Getuft, 5/32” gesneden pool

Dessin/kleuren

Meerkleurig Mouliné, tweed en uni

Meerkleurig Mouliné, tweed en uni

Poolmateriaal

70% polyester, 30% polyamide

70% polyester, 30% polyamide

Non-woven polyester

Non-woven polyester

EVERFORT® vinyl

FR-latex

Tuftdrager

7

250

Getuft, 5/32” gesneden pool

Ruguitvoering

i
k

125

hor. 1x1012 Ω, vert. 2x1011 Ω

ISO 10965

Fabricagemethode/type

.
=

Hz.

hor. 4x10 Ω, vert. 1x10 Ω

Elektrostatisch gedrag

EVERFORT® vinyl

Totaal gewicht

Comfort klasse

Bureaurolstoelgeschiktheid

Getuft, 5/32” gesneden pool
Ribstructuur

F

Luxe28xx, 8 kleuren

Akoestische waarden:

Hz.

Dessin/kleuren

32, commercial general

Rol lengte circa. 20m

Δ Lw = approx. 32 dB

Fabricagemethode/type

F
Matten

200cm

g
p

Circa 1010 Ω

Circa 9 mm

32, commercial general

Leveringsprogramma
Rolbreedte opgave is exclusief 2,5 cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben geen stootranden
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom

Bureaurolstoelgeschikt r=2,8

Kleurechtheden:

Geluidsabsoptie

EN1307

Circa 10 mm

Rollen

Rollengte circa 27,5m

Contactgeluidsisolatie

Slijtage Classificatie

Coral luxe FR (28xx)

Luxe28xx, 8 kleuren

Akoestische waarden:

s
q

ISO 1765

Duo 93xx, 8 kleuren

Leveringsprogramma
Rolbreedte opgave is exclusief 2,5 cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben geen stootranden
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom

Bureaurolstoelgeschiktheid

Totale dikte

Coral luxe (28xx)

11

11

Totaal gewicht

ISO 8543

Circa 4000 gram/m²

Circa 3700 gram/m²

Poolinzetgewicht

ISO 8543

Circa1300 gram/m²

Circa 1300 gram/m²

Pool dikte

ISO 1766

Circa. 8 mm

Circa. 8 mm

Pool dichtheid

ISO 8543

0,142 gram/cm³

0,177 gram/cm³

Aantal noppen per

ISO 1763

Circa. 73600/m²

Circa. 74100/m²

Trappengeschiktheid

EN 1963

Nee

Nee

Comfort klasse

EN 1307

LC4

LC4

Cfls1

Bfls1

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041
Brandgedrag

EN 13501-1

Anti-slip

EN 13893

DS

DS

Statische oplading

ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302

0,12 m² K/W

0,11 m² K/W
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technical specifications
Item

1
7

Totale dikte
ISO 1765
Slijtage Classificatie
EN1307

techn. specs

Coral grip HD

Coral grip MD

Coral logo

Met rug: circa 17mm
Open structuur: circa 16mm

Met rug: circa 12mm
Open structuur: circa. 11mm

Circa 8 mm

33, commercial heavy

G

33, commercial heavy

Grip HD 61xx, 6 kleuren

,
9

Leveringsprogramma
Rolbreedte opgave is exclusief
2,5 cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben
geen stootranden
Matten zijn incl. 2,5 cm
stootrand rondom

Bureaurolstoelgeschiktheid
EN 985

Grip MD 69xx, 6 kleuren
Rollen

Matten

speciale maat
znd. rand

std. maat incl. rand

122cm

60 x 90 cm

122cm

60 x 90 cm

elke breedte,
elke lengte

55 x 90 cm

tot 100cm breed

105 x 155,
105 x 300

tot 150cm breed

155 x 205,
155 x 300

tot 200cm breed

205 x 205,
205 x 300

Alleen matten
met
open structuur

Alleen matten
met
open structuur
rol lengte circa
15m
Nee

bureaurolstoelgeschiktheid r=2,5

7

7

7

Wrijven EN ISO 105/X12

4,5

4,5

4,5

Water EN ISO 105/E01

5

5

4,5

Zout water EN ISO 105/E02

5

5

Shampoo - BS 1006

5

5

4,5

4,5

Elektrostatisch gedrag ISO 10965

hor 1x1010 Ω, vert. 3x1010 Ω

hor 3x1010 Ω, vert. 3x109 Ω

Fabricagemethode/type

Non Woven schraapmat met reliëf
dessin

Non Woven schraapmat met reliëf
dessin

Getuft, 5/32” gesneden pool

Dessin/kleuren

driedimensionaal gebonden
monofilamenten

driedimensionaal gebonden
monofilamenten

Hi-definition op maat geprint

Poolmateriaal

100% vinyl
Pigment geverfd

100% vinyl
Pigment geverfd

100% polyamide

Ruguitvoering

Open structure or with
EVERFORT® vinyl backing

Open structure or with
EVERFORT® vinyl backing

EVERFORT® vinyl

Totaal gewicht
ISO 8543

Open structuur of met EVERFORT®
vinyl rug

Open structuur of met EVERFORT®
vinyl rug

Circa 4000 gram/m²

Kleurechtheden:
Licht - EN ISO 105/B02

Poolinzetgewicht
ISO 8543

i
k
7

T
Z

Logo 43xx

Matten

Tuftdrager

=

G

Nee

Organische oplossmiddelen EN ISO 105/X05

.

33, commercial heavy

Rollen

rol lengte circa
10m

g
p

G

Non-woven polyester

Met rug : circa 8200 gram/m²
Met rug : circa 8200 gram/m²
Open structuur: crica 5500 gram/m² Open structuur: crica 5500 gram/m²

Pool dikte ISO 1766

Circa 1200 gram/m²
Circa 5 mm

Pool dichtheid ISO 8543

0,186 gram/cm³

Aantal noppen per

Circa 91500/m²

Trappengeschiktheid
EN 1963

Trappen continu gebruiken (Alleen
open structuur)

Forbo FloorCare reinigingsen onderhoudsmethoden
Dagelijks onderhoud
	Afhankelijk van verkeer en vervuiling de mat minimaal twee maal per week stofzuigen met
een borstelstofzuiger. Eventueel de borstelzuigmond gebruiken. Borstelend zuigen haalt meer
vuil tussen de pool vandaan en richt de platgelopen pool weer op.
Losliggende matten kunnen ook worden uitgeklopt.

Periodiek onderhoud
Vlekverwijdering
	Regelmatig vlekken en andere onregelmatigheden die met stofzuigen blijven zitten
verwijderen, waardoor de mat langere tijd attractief blijft. Bovendien zijn verse vlekken veelal
eenvoudiger te verwijderen.
	Probeer eerst met (warm) water de vlek te verwijderen na de vaste bestanddelen te hebben
opgenomen. Indien tapijtreinigings- of vlekkenmiddelen worden gebruikt, altijd goed
naspoelen om de restanten te verwijderen. Kauwgom met speciale kauwgomverwijderaar
verwijderen.

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 diep liggend 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 worden schoongespoten en daarna te drogen worden gehangen.
Poederreiniging
	Indien natte reiniging niet mogelijk is in verband met de droogtijd kan er gebruik worden
gemaakt van poederreiniging. Volg hierbij nauwgezet de instructies van de leverancier en
zorg ervoor dat de poeder goed wordt opgezogen; achtergebleven poeder trekt nieuw vuil
aan. Gebruik van een borstelstofzuiger met elektrisch aangedreven roterende borstel is hierbij
vanzelfsprekend.

Nee

Comfort klasse EN 1307

LC3

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041
Brandgedrag
EN 13501-1
Anti-slip
EN 13893

met rug Cfls1

met rug Cfls1

Cfls1

µ0,78

µ0,82

DS

22

23

Forbo Flooring Systems is onderdeel van
de Forbo Group, wereldleider in vloer-,
lijm-, 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.

98763/15082009

Belgique
Forbo Flooring
Noordkustlaan 18
1702 Groot-Bijgaarden
Tél: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo.be

creating better environments

Nederland
Forbo Flooring B.V.
P.O. Box 13
1560 AA Krommenie
The Netherlands
T + 31 75 647 78 80
F + 31 75 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.com

