


Zowel in functioneel als esthetisch

opzicht loopt Coral voorop en is het

blijvend innovatief door eigen

Coral stopt 90% van het binnengelopen vuil en vocht

Dagelijks wordt onnoemelijk veel vuil

en vocht via de schoenen verplaatst.

Inloopvuil en -vocht veroorzaken niet

alleen slijtage aan de vloer maar maken

ook dat onderhoud jaarlijks een groot

gedeelte van het budget uitmaakt.

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat

90% van de totale schoonmaakkosten

van vloeren op gaat aan onderhoud door

ingelopen vuil en vocht. Een goede

entreemat of liever een loopschoonzone

levert een besparing tot wel 65%.

Coral is al meer dan 40 jaar internationaal

marktleider op het gebied van

geavanceerde loopschoonoplossingen.

Product

Classic

Duo

Brush Activ

Luxe

Grip HD

Grip MD

Binnen

Locatie

Buiten Vuil Vocht Zwaar Medium
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Een entree met 6 meter Coral

Effectiviteit Coral

ontwikkeling en onderzoek. Dankzij de

ruime collectie wordt voor elke

entreeruimte een passende oplossing

geboden, het brede kleurenpalet sluit

aan bij elk ontwerp en bij elk type

achterliggende vloer.

Keuzewijzer



duo

Coral Duo is de meest effectieve keuze

voor het opvangen van vuil en vocht.

Dit begint al direct bij de eerste voet-

stappen. 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 vocht-

opnemende 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.

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. U vindt in de Coral Duo 7

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.

Coral Duo
De meest effectieve vuilvanger

duo

Combinatie van
twee garens.
Vochtabsorptie:

dun garen voor hoge
mate van absorptie.
Vuil afborstelen:

extreem dik garen met
vuil afborstelend
vermogen.

Extreem dik
garen met vuil
afborstelend
vermogen.

Combinatie van 

5 typen garens

Tuftdoek

Rugmateriaal Vinyl of Latex
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Fabricage:

• Fabricagemethode
• Dessin/kleur
• Poolmateriaal
• Tuftdrager 
• Ruguitvoering
• Totaal gewicht ISO 8543
• Totale dikte ISO 1765 
• Poolinzetgewicht
• Pooldikte ISO 1766
• Pooldichtheid ISO 8543
• Aantal noppen per ISO 1763

Kwaliteit/Gebruikstoepassing:

• Slijtage klassificatie EN1307
• Anti-slip
• Trappengeschiktheid
• Rolstoelgeschiktheid

Kleurechtheden/invloeden:

• Licht ISO 105/B02
• Wrijven ISO 105/X12
• Water ISO 105/E01 
• Zoutwater ISO 105/E02
• Watervlekken EN 1307/F
• Shampoo BS 1006 
• Organische oplosmiddelen ISO 105/X05

Elektrostatisch gedrag:

• Elektrostatische oplading EN 1815
• Elektrische doorgangsweerstand ISO 10965

Akoestische waarden:

• Contactgeluidsisolatie ISO 140-8
• Geluidsabsorptie  ISO 354

Warmtedoorlaat:

• Warmtedoorlaatweerstand ISO 8302

Brandgedrag:

• ISO 13501 (Euroclass)
Coral kan uitgevoerd worden met brandvertragende rug (FR) zodat
het valt binnen de hoogste Europese brandklasse (BflS1) en toegepast 
kan worden volgens brandweereisen in nooduitgangen en voor 
vluchtwegen

Duo series 93xx, 7 kleuren

200cm (rollengte ca. 27,5m)
Duo FR op aanvraag

niet leverbaar

0,12 m2 K/W

Cfls1

< 2 kV
ca. 1010 Ω

8
4.5
4.5
4.5
5
4.5
4.5

33, commercial heavy
Ja
Nee
Rolstoelgeschikt

Getuft, 5/32” gesneden pool
Ribstructuur, meerkleurig
100% polyamide-BCF
Non-woven polyester
Everfort® vinyl
ca. 3400 gram/m2

ca. 10 mm
ca. 670 gram/m2

ca. 7 mm
0,087 gram/cm3

ca. 63000/m2

Coral® Duo
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Δ Lw = ca. 32 dB

Leveringsprogramma (vermelde afmetingen zijn circa):

• Rollen
Rolbreedte opgave is exclusief 2,5cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben geen stootrand

• Matten
Vermelde afmeting is inclusief 2,5cm stootrand rondom

duo

9301 9305

9307 9314

9334 9316

9306

A4 stalen zijn op aanvraag verkrijgbaar. De in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid i.v.m. de beperkingen in het drukproces.



classic

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 loopschoonzone 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 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 16

kleuren in de collectie is er altijd één

die past bij uw gewenste uitstraling.

Coral Classic
Met voorsprong de beste
vochtabsorptie

classic

Combinatie van
twee garens.
Vochtabsorptie:

dun garen voor hoge
mate van absorptie.
Vuil afborstelen:

unieke transparante
draad met vuil
afborstelend vermogen.

Combinatie van 
2 typen garens

Tuftdoek
Rugmateriaal Vinyl of Latex
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Fabricage:

• Fabricagemethode
• Dessin/kleur
• Poolmateriaal
• Tuftdrager 
• Ruguitvoering
• Totaal gewicht ISO 8543
• Totale dikte ISO 1765 
• Poolinzetgewicht
• Pooldikte ISO 1766
• Pooldichtheid ISO 8543
• Aantal noppen per ISO 1763

Kwaliteit/Gebruikstoepassing:

• Slijtage klassificatie EN1307
• Anti-slip
• Trappengeschiktheid
• Rolstoelgeschiktheid

Kleurechtheden/invloeden:

• Licht ISO 105/B02
• Wrijven ISO 105/X12
• Water ISO 105/E01 
• Zoutwater ISO 105/E02
• Watervlekken EN 1307/F
• Shampoo BS 1006 
• Organische oplosmiddelen ISO 105/X05

Elektrostatisch gedrag:

• Elektrostatische oplading EN 1815
• Elektrische doorgangsweerstand ISO 10965

Akoestische waarden:

• Contactgeluidsisolatie ISO 140-8
• Geluidsabsorptie  ISO 354

Warmtedoorlaat:

• Warmtedoorlaatweerstand ISO 8302

Brandgedrag:

• ISO 13501 (Euroclass)
Coral kan uitgevoerd worden met brandvertragende rug (FR) zodat
het valt binnen de hoogste Europese brandklasse (BflS1) en toegepast 
kan worden volgens brandweereisen in nooduitgangen en voor 
vluchtwegen

Classic series 47xx, 16 kleuren

100cm (rollengte ca. 27,5m)
150cm (rollengte ca. 27,5m)
200cm (rollengte ca. 27,5m)

55cm x 90cm
90cm x155cm
135cmx205cm
205cmx300cm

Classic series 47xx, 16 kleuren (FR)

185cm FR (rollengte ca. 27,5m)

niet leverbaar

0,15 m2 K/W

Cfls1

< 2 kV
ca. 1010 Ω

7-8
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4-5

33, commercial heavy
Ja
Nee
Rolstoelgeschikt

Getuft, 5/32” gesneden pool
Meerkleurig, mouliné/tweed
100% polyamide-BCF,pigment gekleurd
Non-woven polyester
Everfort® vinyl
ca. 3700 gram/m2

ca. 10 mm
ca. 870 gram/m2

ca. 7 mm
0,100 gram/cm3

ca. 61500/m2

Coral® Classic Coral® Classic FR

.1

p

L
< 2 kV
ca. 1010 Ω L

7-8
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4-5 p
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R

0,13 m2 K/W e

Δ Lw = ca. 36 dB

Hz. 125 250 500 1000 2000 4000

α 0.02 0.06 0.1 0.27 0.37 0.46

sq

Δ Lw = ca. 31 dB

Leveringsprogramma (vermelde afmetingen zijn circa):

• Rollen
Rolbreedte opgave is exclusief 2,5cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben geen stootrand

• Matten
Vermelde afmeting is inclusief 2,5cm stootrand rondom

33, commercial heavy
Ja
Trappen continu gebruik 
Rolstoelgeschikt

Getuft, 5/32” gesneden pool
Meerkleurig, mouliné/tweed en uni
100% polyamide-BCF,pigment gekleurd
Non-woven polyester
FR-latex
ca. 3400 gram/m2

ca. 8,5 mm
ca. 900 gram/m2

ca. 6 mm
0,141 gram/cm3

ca. 61500/m2

classicA4 stalen zijn op aanvraag verkrijgbaar. De in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid i.v.m. de beperkingen in het drukproces.

4730 4721 4701 4710

4702 4722 4707 4727

4723 4708 4704 4706

4736 4716 4714 4734



Wanneer vuil in extreme mate een

probleem is, adviseren wij u reeds

buiten te beginnen met het afschrapen

van vuil. In combinatie met één van de

andere Coral ranges weet u dan zeker

dat er geen vuil of vocht uw gebouw

meer binnenkomt. Coral Grip is vooral

voor het afschrapen van grover vuil

uitermate geschikt. Dankzij de

toegevoegde granulaat korrels wordt

een extra schrapend effect gecreëerd.

Bovendien zorgen de granulaat korrels

voor een buitengewone anti-slip

werking, ook op een hellend vlak.

In plaats van een speciale anti-slip

vloer kunt u eenvoudigweg Coral Grip

plaatsen voor veiligheid én

vuilafschrapen. Coral Grip is

verkrijgbaar in twee kwaliteiten:

Medium Duty (MD) voor licht tot

middelzwaar belopen entrees en Heavy

Duty (HD) voor zwaar belopen entrees.

De Coral Grip HD met gepatenteerde

embossing dessin is gemaakt van zeer

dikke, sterke filamenten en is daarmee

wereldwijd het sterkste product in z’n

type. De Coral Grip is leverbaar met of

zonder Everfort® vinyl rug. De Coral

Grip is beschikbaar in verschillende

aansprekende kleuren. Het entree

begint reeds buiten, een rode loper

behoort tot de mogelijk-heden.

De Coral Grip MD is leverbaar in uni

kleuren terwijl de Coral Grip HD meer

een gemêleerd aanbod laat zien.

Uiteraard perfect te combineren met

de textiele Coral producten.

grip grip

Coral Grip
Begint reeds
buiten

Vinyl bovenlaag voor
extreme vuilopslag.
Granulaatkorrels voor
een volledig slipvast
oppervlak en daardoor
geschikt als
veiligheidsvloer

Combinatie van

2 kleuren vinyl

en granulaat

Met of zonder

vinyl rug verkrijgbaar
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Fabricage:

• Fabricagemethode

• Ruguitvoering

• Materiaal
• Totaal gewicht ISO 8543 met Everfort® vinyl rug

met open structuur
• Totale dikte ISO 1765 met Everfort® vinyl rug

met open structuur

Kwaliteit/Gebruikstoepassing:

• Slijtage klassificatie EN1307
• Anti-slip
• Rolstoelgeschiktheid met Everfort® vinyl rug

met open structuur

Kleurechtheden/invloeden:

• Licht ISO 105/B02
• Weersinvloeden ISO 105/B04
• Zoutwater ISO 105/E02  
• Chloorhoudend water ISO 105/E03
• Organische oplosmiddelen ISO 105/X05

• Elektrostatisch gedrag:

• Elektrostatische oplading EN 1815
• Elektrische doorgangsweerstand ISO 10965

Akoestische waarden:

• Contactgeluidsisolatie ISO 140-8
• Geluidsabsorptie  ISO 354

Grip HD 61xx, 6 kleuren

Breedte 122cm (rollengte ca. 10m),
excl. Everfort® vinyl stootranden aan beide zijden.

Breedte 122cm (rollengte ca. 10m)

60x90cm inclusief rand rondom in de kleur van
het materiaal

Grip MD 69xx, 6 kleuren

Breedte 122cm (rollengte ca. 10m),
excl. Everfort® vinyl stootranden aan beide zijden.

Breedte 122cm (rollengte ca. 10m)

60x90cm inclusief rand rondom in de kleur van
het materiaal

< 2 kV
ca. 2 x 1010 Ω

7
7
5
5
5

4, commercial heavy
Ja
Geschikt
Niet geschikt

non woven schraapmat van
driedimensionaal gebonden
monofilamenten, met reliëfdessin
Open structuur of met waterdichte
Everfort® vinyl rug
100% vinyl
ca. 7700 gram/m2

ca. 5000 gram/m2

ca. 17 mm
ca. 16 mm

Coral® Grip HD Coral® Grip MD

.1

p

L
< 2 kV
ca. 2 x 1010 Ω L

7
7
5
5
5 p

Slijtvastheid (Lisson/Tretad EN 1963):

• Ultraviolet licht
• Zeewater
• Olie
• Chloorwater
• Chloorwaterstof (10%)
• Zwavelzuur (24%)

3.5
4
4
4
3
4

3.5
3
3.5
3
3
3

.1

gZ gZ

Hz. 250 500 1000 2000 4000

α 0.05 0.13 0.29 0.44 0.59

sq

Δ Lw = ca. 30 dB

Hz. 250 500 1000 2000 4000

α 0.05 0.13 0.29 0.44 0.59

sq

Δ Lw = ca. 30 dB

Leveringsprogramma (vermelde afmetingen zijn circa):

• Rollen met Everfort® vinyl rug

• Rollen met open structuur

• Matten met open structuur

4, commercial heavy
Ja
Geschikt
Niet geschikt

non woven schraapmat van
driedimensionaal gebonden
monofilamenten, zonder reliëfdessin
Open structuur of met waterdichte
Everfort® vinyl rug
100% vinyl rug
ca. 6200 gram/m2

ca. 3500 gram/m2

ca. 12 mm
ca. 11 mm

grip

MD 6900 6960 MD 6901 6961 MD 6907 6967

MD 6903 6963 MD 6904 6964 MD 6908 6968

HD 6100 6160 HD 6101 6161 HD 6107 6167

HD 6103 6163 HD 6104 6164 HD 6108 6168

A4 stalen zijn op aanvraag verkrijgbaar. De in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid i.v.m. de beperkingen in het drukproces.

met waterdichte Everfort® vinyl rug

met waterdoorlatende open structuur





U krijgt uw Coral direct van de fabriek,

dit maakt uw keuze daarom heel

flexibel. Heeft u bepaalde ideeën over

hoe uw entree eruit moet zien of hoe

uw gangen geïntegreerd moeten

worden in uw huisstijl. Informeer bij

onze specialisten en wij inventariseren

de haalbaarheid van uw wensen.

Grofweg zijn er drie categorieën die

uw keuzevrijheid bepalen:

1. Maatwerk in vorm en breedte

2. Maatwerk in logo’s

3. Maatwerk in kleur, dessin of garen

1. Maatwerk in vorm en breedte

Daar waar een standaard Coral mat qua

maat niet kan worden toegepast heeft

u de mogelijkheid deze in vorm en

breedte te laten aanpassen:

a. Coral pasmat

De standaard Coral breedte 100, 150 of

200cm wordt toegepast incl. vinyl rand

echter de lengte kan worden besteld in

ieder gewenste lengte vanaf 30cm

telkens vermeerderd met 5cm.

b. Coral mat op maat

De mat kan qua lengte en breedte op

maat worden gemaakt. Minimale

breedte is 100cm, de lengte kan exact

opgegeven worden. Wordt geleverd

met of zonder Everfort® vinyl rand.

c. Speciale vormen

Rond, ovaal, ruit, zigzag, u zegt het

maar. Wij snijden de mat zoals u dit

wenst.

2. Maatwerk in logo’s

U heeft in deze brochure reeds de

mogelijkheden van onze logomatten

kunnen lezen. Wij zetten de mogelijk-

heden nog eens kort op een rij.

a. Bedrukken van onze standaard

collectie.

De lichter gekleurde uitvoeringen van

de Coral Brush Activ en de Coral Classic

kunnen met een donkere kleur bedrukt

worden.

b. Coral Logo

Het bedrukken van een witte Coral

Brush mat met maximaal 16 kleuren uit

een range van 34 kleuren.

c. Insnijden van logo’s

U heeft de keuze uit de gehele Coral

collectie. Kies de kleur van de mat en

de kleur waarin het logo moet worden

toegepast. Deze wordt in de mat

geïntegreerd. Een combinatie van

materialen (bijv. Brush Activ in Classic)

is mogelijk.

3. Maatwerk in kleur, dessin of

garens

Wanneer u echt een specifieke

uitvoering in gedachte heeft,

bijvoorbeeld aangepast op uw huisstijl

kleuren, uw logo of het uitzonderlijke

gebruik dan is Bonar Floors uw partner

om voor u de oplossing te vinden. U

deelt met ons uw ideeën en ons design

team gaat aan de slag om een voorstel

te maken. Er zijn al vele van deze

toepassingen gerealiseerd, denk

bijvoorbeeld aan Coral in treinen in

huisstijl kleuren en speciale FR-rug

voor extra brandveiligheid.

U ziet dat er veel mogelijk is. Laat u

adviseren door uw projectinrichter of

bel met Bonar Floors voor een afspraak

met één van onze account managers.

Coral Specials
U vraagt en wij
draaien

4101 4102 4103 4104

4105 4106 4107 4108

4109 4110 4111 4112

4113 4114 4115 4116

4117 4118 4119 4120

4121 4122 4123 4124

4125 4126 4127 4128

4129 4130 4131 4132

4133 4134

specialsDe in de brochure afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid i.v.m. de beperkingen in het drukproces.






