
ENTREESYSTEMEN

creating better environments

http://www.deprojectinrichter.com


Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Groep, 

wereldleider in vloer-, lijm-, en transportsystemen, en biedt een 

compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- 

als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, 

textielvloeren, gevlokte vloeren en entreematten combineren 

functionaliteit, kleur en design, zodat er voor elke omgeving een 

totaalpakket aan vloeroplossingen is.
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• tapijttegels voor openbare gebouwen en 
zakelijke omgevingen; 

• gevlokte vloeren in banen en 
tegels voor ruimten waar zowel 
textielvloerbedekkingen als veerkrachtige 
vloeroplossingen nodig zijn;

• verend vinyl voor in huis.

Naast dit uitgebreide en veelzijdige 
productaanbod biedt Forbo Flooring 
Systems ook ondervloeren, lijmen van 
Eurocol en Floor Care-producten. Zo is 
er een ‘geïntegreerde oplossing’ voor elk 
project. U hoeft niet meer naar meer-
dere leveranciers toe, Forbo is volledig 
verantwoordelijk voor het gehele project. 
Hierdoor bespaart u tijd, moeite en geld.
In deze brochure komt onze uitgebreide 
collectie entreesystemen aan bod.  
Wilt u meer informatie over onze     
andere producten en diensten? Bel  
075 647 78 80 voor een gratis exemplaar 
van een van onze brochures of kijk op 
internet: www.forbo-flooring.nl. 

De producten van Forbo bieden 
optimale prestaties en zijn verkrijgbaar 
in allerlei kleuren en dessins. Niet zo gek 
dus dat deze moderne, veelzijdige en 
hoogwaardige vloeroplossingen worden 
toegepast in ziekenhuizen, scholen, 
luchthavens en designer shops.

U denkt vast: tijd is kostbaar. Daar zijn we het mee eens!

Waarom in zee gaan met meerdere 
leveranciers als één leverancier u alles 
kan bieden wat u nodig hebt? Forbo 
Flooring Systems is wereldwijd producent 
van vloeroplossingen. We zijn trots dat 
wij een breed productaanbod hebben 
met de allermodernste producten die 
passen in elk project. Of het nu gaat om 
entreematten, matten in circulatiezones 
en gemeenschappelijke ruimten of alle 
afzonderlijke plekken in het gebouw,    
alles is mogelijk!

We zijn ook een belangrijke Britse 
producent met vijf fabrieken in het 
Verenigd Koninkrijk. Hier werken in      
totaal meer dan 500 medewerkers.

In ons assortiment aan vloeroplossingen 
vindt u:

• milieuvriendelijk, functioneel  
Marmoleum met een designgerichte 
uitstraling;

• een uitgebreide collectie projectvinyl  
in banen, akoestisch vinyl en 
veiligheidsvinyl;

• vloerbedekking met antistatische 
eigenschappen voor ruimten met 
gevoelige elektronische apparatuur; 

•  hoogwaardige in Europa geproduceerde 
luxe vinyltegels;

• entreesystemen die zorgen dat de 
vloeren schoon, droog en veilig blijven;

t Uw vloer in goede handen
Een aantal van de duizenden mannen en 

vrouwen die vloerbedekkingen van Forbo 
maken in onze12 productielocaties in 

Europa, waaronder vijf in het VK.
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Waar moet ik op letten?

Elke entree is uniek, waardoor de eisen 
nogal uiteen kunnen lopen. Hieronder 
vindt u een aantal belangrijke punten 
waar u op moet letten als u een 
entreesysteem kiest.

Locatie  
Lopen mensen via de entree van buiten naar 
binnen of lopen zij vanuit een ander deel van 
het gebouw op de entree af?

Voor binnendeuren die van fabrieken, 
magazijnen en werkplaatsen naar 
aangrenzende kantoren leiden, is meestal 
een soort schoonloopsysteem nodig. Dit 
geldt ook voor veel zij-ingangen en de 
ruimtes bij de liften.

Brandvertragend  
Een ingang is vaak ook tegelijkertijd de 
nooduitgang. Daarom is het wellicht 
belangrijk om een entreesysteem te kiezen 
met brandvertragende eigenschappen.

Ontwerp  
Wat is het ontwerp van de entree? Met 
draaideuren, schuifdeuren of traditionele 
deuren? Lopen mensen die het gebouw 
binnenkomen allemaal dezelfde route of 
lopen zij allemaal een andere kant op? 

Dit is belangrijk voor het ontwerp van het 
benodigde entreesysteem.

Soort vuil  
Wat voor vuil komt er op de entreemat terecht? 

Bij parkeerplaatsen, garages en laadperrons 
is dat olieachtig, vettig vuil. Bij winkels 
moet het entreesysteem veel water kunnen 
absorberen. En in kustgebieden vormt fijn 
zand een probleem.

Milieu 
Moeten vloeroplossingen in het gebouw 
voldoen aan bepaalde milieueisen (zoals 
het BREEAM-certificaat (Building Research 
Establishment)? 

Een groot deel van onze Coral producten 
hebben een BREEAM-certificaat.

Hoeveelheid ‘verkeer’ 
Wat krijgt uw entreesysteem te verduren?  

Het aantal voetstappen en de hoeveel- 
heid rollend verkeer bepaalt welk    
product het meest geschikt is. Kijk op 
www.forbo-flooring.nl/Producten/Coral/
Coral-calculatiemodel en gebruik de Coral 
calculator. De gebruiksintensiteit is ook 
bepalend voor de kleur van de entreemat.

Het soort ‘verkeer’ 
Komen er alleen voetgangers of bijvoorbeeld 
ook rolstoelen door de entree? 

Zo moeten entreesystemen op luchthavens, 
in ziekenhuizen en hotels bestand zijn tegen 
het gewicht en de beweging van rijdend 
verkeer en trolleys. 

Uitstraling 
Is het belangrijk dat de kleuren van de 
primaire en secundaire entreesystemen op 
elkaar zijn afgestemd? 

Ook dit is bepalend voor uw keuze.
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Zomaar een mat bij de deur neerleggen is 
niet voldoende om het gebouw schoon 
en veilig te houden. De Health and Safety 
Executive adviseert juist om geen losse 
matten neer te leggen omdat deze gevaar 
kunnen opleveren en niet altijd  erg   
effectief zijn. 

 

Bij het maken van een effectief 
entreesysteem is het belangrijk na te 
denken over het aantal mensen dat in een 
bepaald tijdsbestek in- en uitloopt en over 
de looproutes (waar gaan de mensen heen 
als ze eenmaal binnen zijn?). Een van de 
beste manieren is om in de ontwerpfase na 
te denken over het gebruik van de vloer.

De volgende tabel is ontwikkeld om u te 
helpen het Forbo-product te kiezen dat 
het beste bij uw wensen aansluit. Van onze 
Nuway systeemmatten tot onze Coral 
schoonloopmatten.

Toepassing 1:  

Voor buiten n

Buiten het gebouw vormt de buitenmat 
de eerste linie tegen vuil. Het schraapt het 
grove vuil van de schoenzolen voordat men 
het gebouw binnengaat.

Toepassing 2:  

Voor binnen n

Binnen is de volgende mat bedoeld om 
vocht en fijnere vuildeeltjes te verwijderen.

Toepassing 3:  

Andere circulatiegebieden  n

In andere delen van het gebouw komt 
ook nog steeds vuil en vocht naar binnen, 
zoals bij recepties, in gangen (ook naar 
andere delen van het gebouw), bij liften, 
trappen etc. Op al deze plekken is een Coral 
entreemat de beste oplossing.

3
entreesystemen

Een entreesysteem buiten 
en één binnen
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Nuway is de erkende marktleider op het 
gebied van entreematten en biedt een heel 
scala aan stevige enkel- en dubbelzijdige 
made-to-order matten die de perfecte 
barrière vormen tegen vuil en vocht dat 
mee naar binnen komt. 

Nuway Tuftiguard 
Voor het langdurig opvangen van vuil in  
ruimten met intensief verkeer.

 

Nuway Tuftiguard HD 
Voor het opvangen van vuil in ruimten 
met intensief verkeer en een hoge 
belasting.

 

sterke entreesystemen

Nuway Flameguard  
en Tuftiguard HD FR 
Voor het langdurig opvangen van vuil  
in brandgevoelige ruimten.

 

Nuway Grid
Sterke, voordelige entreemat die overal 
bij past en ideaal is voor ruimten met 
intensief verkeer.

 

Overzicht van de Nuway collectie

Nuway Cable
Entreesysteem in Europese stijl 
dat kan worden opgerold en veel 
inlegmogelijkheden heeft.

 

Nuway Connect
Veelzijdig systeem dat kan worden 
opgerold, met een ruime keuze aan 
inlegmogelijkheden inclusief Coral. 
Geschikt om ter plaatse op maat te 
maken en voor ruimten met intensief 
verkeer.
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Een Nuway mat blijft mooi…

Deze sterke, duurzame matten passen  
in elk interieur en bij elk ontwerp. 

De mogelijkheden in kleur, maat, ontwerp 
zijn eindeloos, voor zowel binnen als 
buiten. In combinatie met een Coral 
entreemat kunt u een prachtige, volledig 
geïntegreerde mat creëren die qua kleur 
perfect bij uw entree past.

Waarom een stevig Nuway entreesysteem?

Duurzaamheid 

Het is een van de meest duurzame 
entreematten op de markt. Nuway matten 
hebben een garantie van max. 15 jaar.

Heavy duty optie

Het gepatenteerde ontwerp van de 
Nuway Tuftiguard HD zorgt voor een 
belastingscapaciteit van max. 900 kg/cm². 
Bovendien is het oppervlak ideaal voor 
zwaar rolverkeer.

Geanodiseerd aluminium 

De entreesystemen van Nuway hebben 
dragende segmenten van geanodiseerd 
aluminium om felle lichtweerkaatsing te 
beperken.

Dubbelzijdig te gebruiken

De Nuway Tuftiguard matsegmenten 
kunnen worden omgedraaid, zodat uw 
entreesysteem weer gloednieuw lijkt.
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…en is heel flexibel

Verschillende constructies

De meeste Nuway producten zijn 
leverbaar in zowel open als gesloten 
constructies. Zo vindt u altijd een 
entreesysteem dat aan uw wensen voldoet.

DEUR

L/R

V/A

Diagonaal

Diagonaal

Segmenten of rollen

Nuway biedt niet alleen uiterst duurzame 
matten die worden opgebouwd uit 
segmenten, maar ook oprolbare matten  
om gemakkelijk te kunnen schoonmaken 
onder de mat.

Specialistische toepassingen 

Voor brandgevoelige ruimten is er 
de Nuway Flameguard en de Nuway  
Tuftiguard HD FR.

Coral inlages

Al onze enkelzijdige Nuway matten zijn 
verkrijgbaar met Coral inlages. De Coral  
mat is de toonaangevende schoonloopmat 
op de markt!

Geïntegreerde entreesystemen

Door Coral inlages te gebruiken, is het 
mogelijk een Nuway entreesysteem te 
maken waarbij de kleur van de mat perfect 
past bij de rest van de entree.

Inlages zijn vervangbaar 

Bij de Nuway Connect mat zijn alle inlages 
vervangbaar. Uw mat gaat dus langer mee.

Gepersonaliseerde mat

Wilt u een naam, logo of andere tekst op 
uw mat? Ook dat is mogelijk.

Opmeten van de matput 

De meeste Nuway matten zijn made-to-order 
en komen uit onze fabriek in Telford. Voor 
complexe entreezones kunnen wij helpen bij 
het opmeten van de matput en bij het maken 
van mallen. 

Neem voor meer informatie contact op via 
contact@forbo.com.

DOT



Nuway Tuftiguard HD

Dubbelzijdige entreesystemen

De Nuway Tuftiguard entreematten kunnen worden omgedraaid, 
zodat de levensduur van het product wordt verdubbeld. 
Hoewel deze dubbelzijdige matten duurder zijn in aanschaf 
dan de enkelzijdige matten, staan deze matten bekend om 
hun duurzaamheid. Ze worden geleverd met een garantie van 
maximaal 15 jaar. De Tuftiguard mat is ook beter voor het milieu, 
omdat de bestaande mat langer wordt gebruikt en niet gelijk 
hoeft te worden vervangen.

11



Dubbelzijdige entreesystemen
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Constructie van de componenten

Verbinding: De mat wordt 
geassembleerd door sterke 
staaldraden.

Schraapstrips: 
Zoals de naam doet vermoeden 
schrapen deze strips het vuil van alle 
schoenen, rolstoelwielen etc.

Dubbelzijdig: 
Alle Nuway Tuftiguard  
en Tuftiguard HD matten    
kunnen worden  
omgedraaid,  
zodat de mat              
twee keer  
zo lang meegaat.

Wisserstrips: 
Rubber en polyamide-vezelcomposiet 
zorgen ervoor dat vuil en vocht 
optimaal worden verwijderd.

De Nuway Tuftiguard is de meest 
gebruikte mat. De mat is duurzaam, 
sterk en blijft mooi in ruimten met 
intensief verkeer, waar veel vuil van 
schoenzolen en wielen moet worden 
opgevangen. 

Elke Nuway Tuftiguard mat wordt 
samengesteld naar de specifieke 
wensen van de klant: u hebt de keuze 
uit aluminium (100% gerecycled) 
segmenten, schraapstrips van koper of 
pvc, glad of ruw rubber en wisserstrips 
van een polyamide-vezelcomposiet. 
Deze wisserstrips zijn leverbaar in allerlei 
kleuren, waardoor de Nuway Tuftiguard 
mat qua kleur kan worden afgestemd 
met een Coral schoonloopmat of andere 
vloeroplossingen.

De wisser- en schraperstrips worden bij 
elkaar gehouden door sterke elektrisch 
gegalvaniseerde staaldraden, zowel bij 
een open of gesloten constructie. Deze 
staaldraden zorgen voor een robuuste    
en sterke mat.
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Wat zijn de mogelijkheden?

Hoogte 
Standaard Nuway Tuftiguard matten 
zijn opgebouwd uit schraapstrips van 
aluminium en pvc en zijn verkrijgbaar in 
de hoogtes 12 mm en 17 mm. Matten 
met koperen schraapstrips zijn alleen 
verkrijgbaar in een hoogte van 17 mm.

Wisserstrips 
Nuway tuftiguard matten kunnen uitgerust 
worden met enkele en/of dubbele 
wisserstrips. De dubbele wisserstrips zorgen 
over een kortere afstand voor een betere 
vochtopname. Bovendien geven deze 
kleurrijke wisserstrips meer kleur aan de 
entree. Als uw Nuway entreesysteem niet 
meer dan 3 meter het gebouw in komt, 
raden wij dubbele wisserstrips aan.

Gesloten constructie 
Een gesloten constructie is geschikt voor 
binnen en de overgang van buiten naar 
binnen en vice versa. Het vuil wordt in 
de mat verzameld. Door de gesloten 
constructie waarbij de segmenten naadloos 
op elkaar aansluiten, is het mogelijk om 
veel gekleurde wisserstrips te gebruiken  
die passen bij de rest van het interieur. 

Open constructie 
In een open constructie kan meer nat 
en droog vuil worden verzameld en is 
daarom met name geschikt voor buiten. 
Vuildeeltjes en vocht gaan door de 
openingen in de mat en worden onder   
de mat in de matput verzameld.

Mix en match 
Doordat de Nuway Tuftiguard mat 
bestaat uit segmenten, zijn er heel veel 
mogelijkheden: een open en gesloten 
constructie, enkele en dubbele wisserstrips 
en gladde en ruwe oppervlakken. Ook een 
combinatie van allerlei kleuren is mogelijk.

Tegels 
Tuftiguard entreesystemen zijn ook 
verkrijgbaar in de vorm van tapijttegels. 
De tegels van 50 x 50 cm zijn ideaal 
voor verkeer dat in allerlei verschillende 
richtingen gaat en zijn een leuk alternatief 
om in de entree te leggen. 

Enkele wisserstrip

Dubbele wisserstrip Open constructie voor maximale 
vuilopname

Gesloten constructie voor binnen en  
overgangszones

Zie pagina 34 e n 35 voor meer informatie over alle opties en technische specificaties.



15

De Nuway Tuftiguard collectie

aluminium

brass

slate

charcoal

glad

charcoal

grey

ocean

petrol

evergreen

willow

scarlet

claret

violet

sienna

Nuway Tuftiguard is verkrijgbaar in drie verschillende stijlen, die allemaal 
hun eigen mogelijkheden hebben op het gebied van ontwerp en prestaties. 

Tuftiguard plain Tuftiguard classic Tuftiguard design

Voor buiten 3

Voor binnen 3 3

Wisserstrips Glad Pool - grijs
Pool – 9 

standaardkleuren 

Schraperstrips Aluminium  
en koper

Aluminium,  
koper, pvc  

(2 standaardkleuren)

Aluminium,  
koper, pvc  

(2 standaardkleuren)

Hoogte 12 mm 3 3 3

Hoogte 17 mm 3  
(koper alleen 17 mm)

3  
(koper alleen 17 mm)

3  
(koper alleen 17 mm)

Soort  
wisserstrips

Enkele  
en dubbele

Enkele  
en dubbele

Enkele  
en dubbele

Constructie mat Open en gesloten Open en gesloten Open en gesloten

Toepassing 1 2 2

Opvangen van vuil 3 3 3

Continue vochtopname 3 3

Garantie
Maximaal 15 jaar wanneer de mat is gelegd door een           

projectinrichter uit ons netwerk 

Gebruiksintensiteit
Geschikt voor 

ruimten met zeer 
zwaar en intensief 

verkeer

Geschikt voor 
ruimten met zeer 
zwaar en intensief 

verkeer

Geschikt voor 
ruimten met zeer 
zwaar en intensief 

verkeer

Nuway Tuftiguard

Zie pagina 36 voor de technische gegevens.

1 2 2
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Tuftiguard plain

Tuftiguard classic

Tuftiguard design

Opmerkingen
Zoals met alle aluminium entreesystemen kan in fel verlichte zones 
het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een 
donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het 
gebruik van een minder contrasterende wisserstrip kan voorkomen 
dat mensen gedesoriënteerd raken.
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Constructie van de componenten

Nuway Tuftiguard HD is de ideale vloeroplossing voor alle 
entreezones, zowel binnen als buiten, waar veel en zwaar 
verkeer is.

Nuway Tuftiguard HD wordt gemaakt met een gepatenteerde 
aluminium schraapstrip, wat de mat tot de sterkste mat maakt 
uit de Nuway collectie. Onderzoeken door de Universiteit van 
Staffordshire hebben bevestigd dat de Nuway Tuftiguard HD mat 
een statische belasting van maximaal 900 kg/cm2 aankan, voor 
de standaardmatten is dit 200 kg/cm2.

Verbinding: 
De mat wordt bij elkaar gehouden door sterke 
staaldraden.

Schraapstrips: 
Zoals de naam doet vermoeden schrapen deze strips 
het vuil van alle schoenen, rolstoelwielen etc.

Wisserstrips: 
Rubber en een polyamide-vezelcomposiet 
zorgen ervoor dat vuil en vocht optimaal worden 
verwijderd.

Zie pagina 36 voor de technische gegevens.

Dubbelzijdig: 
Alle Nuway Tuftiguard  
en Tuftiguard HD matten kunnen worden omgedraaid, 
zodat de mat twee keer zo lang meegaat.
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Op stations en luchthavens (waar veel met koffers gelopen 
wordt en karren met schoonmaakspullen rondrijden), in 
outletwinkels (waar veel zware producten en pakketten 
worden getransporteerd op karretjes) en in magazijnen en 
fabrieken (waar zware ladingen worden getransporteerd met 
vorkheftrucks) zijn Nuway Tuftiguard HD entreematten de 
sterkste optie.

De aluminium schrapers lopen aan het uiteinde spits toe om zo 
effectief mogelijk vuil te verwijderen. Tegelijkertijd kan rollend 
verkeer ook makkelijk over de mat rijden.
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De Nuway Tuftiguard HD collectie

aluminium

glad

charcoal

grey

ocean

petrol

evergreen

willow

scarlet

claret

violet

sienna

Er zijn drie verschillende Nuway Tuftiguard HD matten. 

Alle Tuftiguard HD matten hebben een gesloten constructie, een hoogte van 12 of 17 mm en hebben 
aluminium schraapstrips. De standaard Tuftiguard HD plain mat, die buiten kan worden gebruikt, heeft 
ruwe wisserstrips van rubber. De Tuftiguard HD classic mat, die alleen geschikt is voor binnen, heeft 
gladde grijze wisserstrips. 

De Tuftiguard HD design mat – ook geschikt voor alleen binnengebruik – biedt meer mogelijkheden 
voor kleurcombinaties, omdat de wisserstrips standaard in negen kleuren verkrijgbaar zijn. 

Neem voor meer informatie over de Nuway Flameguard en Nuway Tuftiguard HD FR matten,     
contact op met onze afdeling Custumer Services via contact@forbo.com.

Tuftiguard  
HD plain

Tuftiguard HD  
classic/HD FR

Tuftiguard  
HD design

Voor buiten 3

Voor binnen 3 3

Wisserstrips Glad Pool - grijs Pool – 9 standaardkleuren

Schraperstrips Aluminium Aluminium Aluminium

Hoogte 12 mm 3 3 3

Hoogte 17 mm 3 3 3 

Soort wisserstrips Dubbel Dubbel Dubbel

Constructie mat Gesloten Gesloten Gesloten

Toepassing 1 2 2

Opvangen van vuil 3 3 3

Continue vochtopname 3 3

Hoge puntbelasting 3 3 3

Garantie
Maximaal 15 jaar wanneer de mat is gelegd door een 

projectinrichter uit ons netwerk  

De hoeveelheid en het 
soort verkeer

Geschikt voor zeer 
zwaar en intensief 

verkeer met een hoge 
puntbelasting

Geschikt voor zeer 
zwaar en intensief 

verkeer met een hoge 
puntbelasting

Geschikt voor zeer 
zwaar en intensief 

verkeer met een hoge 
puntbelasting

Nuway Tuftiguard HD

Hoge puntbelasting – geschikt voor belastingen tot 900 kg/cm²

1 2 2
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Dankzij het gladde oppervlak van de Tuftiguard HD is deze 
mat ideaal voor rollend verkeer.

Tuftiguard HD plain

Tuftiguard HD classic 
Tuftiguard HD FR 

Tuftiguard HD design

Opmerkingen
Zoals met alle aluminium entreesystemen kan in fel verlichte zones 
het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een 
donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het 
gebruik van een minder contrasterende wisserstrip kan voorkomen 
dat mensen gedesoriënteerd raken.
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Nuway Grid

Enkelzijdige entreesystemen

Nuway Connect, Nuway Grid en Nuway Cable bieden meer waar 
voor uw geld als het gaat om entreesystemen waar veel verkeer is 
en de uitstraling belangrijk is.

Doordat alle matten met Coral inlages kunnen worden voorzien, 
kunnen deze qua kleur op de rest van de entree worden 
afgestemd. Een effectieve en geïntegreerde oplossing dus!
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Enkelzijdige entreesystemen
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Nuway Grid rubber Nuway Grid textile

Voor buiten 3

Voor binnen 3

Wisserstrips Zwart rubber
Coral Classic, Brush Pure  

of Burford

Schraperstrips Mat geanodiseerd aluminium 

Hoogte  
van aluminium 12 mm of 17 mm 12 mm of 17 mm

Hoogte  
van inlage 14 mm – 23 mm 14 mm – 23 mm

Constructie mat Gesloten

Verwijdert vuil 3 3

Neemt vocht op 3

Garantie 5 jaar

Hoeveelheid verkeer Geschikt voor zeer veel verkeer

Sterk, duurzaam en stijlvol

Nuway Grid is een eigentijds en voordelig alternatief 
voor Nuway Tuftiguard entreematten en is een ideale 
oplossing voor entrees waar zeer veel verkeer is en 
waar de uitstraling erg belangrijk is.

Deze enkelzijdige matten zijn aantrekkelijk, sterk 
en hebben veel toepassingsmogelijkheden. En een 
garantie van vijf jaar.
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5710 asphalt grey 5714 shark grey 5721 hurricane grey

4744 espresso 4750 warm black

4727 navy blue

5724 chocolate brown 5727 stratos blue 5730 vulcan black

4701 anthracite 4730 raven black

Let op: digitale afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen. 
Bel hiervoor 075 647 7880 of mail via contact@forbo.com.

4764 taupe

De dragers kunnen worden gecombineerd 
met een heel scala aan inlages voor een 
maximale ontwerpflexibiliteit. Het is dus 
mogelijk om de primaire en secundaire 
entreematten qua kleur op elkaar af te 
stemmen.  

Er zijn inlages van textiel (alleen geschikt 
voor binnen) in 13 verschillende kleuren, 
allemaal uit de Coral Classic, Brush Pure 
en Burford collectie. Andere inlages van 
textiel uit de Coral collectie zijn verkrijgbaar 
op speciaal verzoek. Rubberen inlages zijn 
ook verkrijgbaar. Deze maken de mat ook 
geschikt voor buiten.

Net als ieder ander Nuway entreesysteem 
worden Nuway Grid matten op bestelling 
gemaakt. Dit betekent dat de plaats waar 
de mat komt te liggen nauwkeurig moet 
worden opgemeten. 

Een Nuway Grid mat is leverbaar in een 
hoogte van 12 of 17 mm en is geschikt voor 
de meeste matputten. Dankzij het unieke 
zwaluwstaartsysteem is de mat eenvoudig 
te buigen om deze passend te maken      
op de locatie. 

Zie pagina 39 voor de technische 
gegevens.

Constructie van de Nuway Grid 
componenten

Inlages: 
Qua standaardinlages hebt u de keuze 
uit maar liefst dertien  
verschillende inlages van textiel uit de  
Coral Classic, Brush Pure en  
Burford collecties, en rubber  
inlages (voor een buitenmat).

Dragers 
De matte geanodiseerde finish voldoet aan de DDA-eisen zoals beschreven in de 
Equality Act. De gepatenteerde krimp- en uitzettingsmogelijkheid zorgt ervoor dat 
de inlages van textiel of rubber stevig in de dragers blijven.

Coral Brush PureCoral Classic

Burford rubber

Opmerkingen
Zoals met alle aluminium entreesystemen 
kan in fel verlichte zones het scherpe 
contrast tussen een lichte aluminium 
schraper en een donkere wisserstrip soms 
een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het 
gebruik van een minder contrasterende 
inlage kan voorkomen dat mensen 
gedesoriënteerd raken.

1

2 2

2
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Het oprolbare en veelzijdige entreesysteem

Nuway Cable is een veelzijdig, oprolbaar enkelzijdig 
entreesysteem dat verkrijgbaar is met allerlei inlages 
en accessoires. Het systeem is ook verkrijgbaar in een 
MD-versie (medium duty) voor plaatsen waar een robuustere 
enkelzijdige mat nodig is.

Dankzij de ruime keuze aan inlages kan de mat naar wens worden 
aangepast. De borstelinlages zijn leverbaar met een enkele of 
drie rijen borstelharen. Samen met de schraapstrips verwijderen 
deze inlages grof vuil De mat is dan ook geschikt voor binnen 
en buiten. Rubberen inlages kunnen in een buitenmat worden 
gebruikt.  

Voor een primaire binnenmat kunt u kiezen uit vier verschillende 
Coral Classic inlages, zodat de kleur kan worden aangepast aan 
de kleur van de Coral Classic inlages in de secundaire binnenmat. 
Het is mogelijk alle Coral inlages, borstelharen, schraapstrips en 
rubberen inlages te combineren om het gewenste entreesysteem 
te creëren. 

Nuway Cable is verkrijgbaar in de hoogtes 
van 10 mm tot 22 mm. De 22 mm hoge 
mat is ook verkrijgbaar als MD-versie.

Open constructie Nuway Cable matten 
kunnen worden opgerold om onder  
de mat gemakkelijk schoon te maken. 
Vanwege de constructie kan dit type      
mat niet ter plaatse op maat worden 
gemaakt.
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Kies uw combinatie

10 mm 17 mm 22 mm 22 mm MD

Niet alleen de inlages en hoogte van de mat kunt u zelf 
kiezen, ook de accessoires. Een schraper of een enkele 
rij borstelharen? Creëer uw perfecte entreemat.

Schraper

•  Schraapt al het grove vuil  
van uw schoenen

• Alleen verkrijgbaar bij een                 
 hoogte van 22 mm

Borstelharen

• Ideaal voor binnen en buiten

• Alleen verkrijgbaar bij een                 
 hoogte van 22 mm

3-rij borstelharen

• Ideaal voor binnen en buiten

• Alleen verkrijgbaar bij een                 
 hoogte van 17 en 22 mm

Coral

•  Voor het opnemen van vocht en 
opvangen van fijne vuildeeltjes

• Alleen voor binnen

Rubber

• Voor binnen en buiten

3-rij borstelharen

• Voor het verwijderen van                           
 grove vuildeeltjes

• Voor binnen en buiten

2. Kies uw accessoire (optioneel)

3. Kies de hoogte en het formaat

Opmerking: accessoires zijn niet verkrijgbaar bij het product van 10 mm

Zie pagina 37 en 38 voor de technische gegevens.

1. Kies uw inlage
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De Nuway Cable collectie

Specials
Wilt u een andere kleur? Voor iets meer geld hebt u een ruimere 
keuze aan kleuren. U moet dan wel minimaal 10 m² bestellen en 
de doorlooptijd is iets langer. Neem voor meer informatie contact 
op met onze afdeling Customer Services via 075 647 78 80 of 
contact@forbo.com.

Opmerkingen
Zoals met alle aluminium entreesystemen kan in fel verlichte zones 
het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een 
donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het 
gebruik van een minder contrasterende inlage kan voorkomen dat 
mensen gedesoriënteerd raken.

Nuway Cable

Nuway Cable  
textiel

Nuway Cable  
rubber & borstel

Buiten 3

Binnen 3 3

Inlage Coral Classic  
(4 kleuren)

Rubber  
of 3-rij borstelharen

Vervangbare inlages Nee

Drager Aluminium

Hoogte  
van aluminium

10, 17, 22 en 22 mm MD  
(3-rij borstelharen alleen bij 17 en 22 mm)

Hoogte  
van inlage

13, 20, 25 en 25 mm MD  
(3-rij borstelharen alleen bij 20 en 25 mm)

Constructie Open

Inlages combineren 3 3

Accessoires
3-rij borstelharen verkrijgbaar bij hoogte van 
17 en 22 mm. Schraper en 1-rij borstelharen  

alleen verkrijgbaar bij hoogte van 22 mm

Verwijdert vuil 3 3

Neemt vocht op 3

Oprolbaar 3 3

Garantie 1 jaar

Geschikt om ter plaatse 
op maat te maken Nee

Hoeveelheid verkeer Zeer zwaar

4730 raven black

Coral Classic

4701 anthracite

4727 navy blue 4744 espresso

Let op: digitale afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.  
Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan om de daadwerkelijke kleur 
te bepalen.  

2
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Het oprolbare en veelzijdige entreesysteem

Dankzij de mix & match-opties is de Nuway Cable mat heel veelzijdig.

Cable met rubberen inlage Cable met rubberen inlage en 
1-rij borstelharen

Cable met inlage van textiel Cable met inlage van textiel en 
1-rij borstelharen

Cable met rubberen inlage 
en schraper

Cable met rubberen inlage 
en 3-rij borstelharen

Cable met inlage van textiel 
en schraper

Cable met inlage van textiel 
en 3-rij borstelharen

Zie pagina 37 en 38 voor de technische gegevens.
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Een flexibel sterk entreesysteem

Nuway connect is een zeer veelzijdig en oprolbaar enkelzijdig 
entreesysteem dat eenvoudig ter plaatse op maat te maken 
is, waardoor het ideaal is voor entreematten in diverse maten 
en vormen.

Dankzij een ruime keuze aan inlages is de Nuway connect 
mat makkelijk aan te passen aan uw  individuele wensen. De 
borstelinlages zijn geschikt voor binnen en buiten om grof vuil te 
verwijderen. Rubberen inlages kunnen ook gebruikt worden voor 
binnen en buiten.

Voor een primaire binnenmat kunt u kiezen uit zes verschillende 
Coral classic inlages, zodat de kleur kan worden aangepast 
aan de kleur van de secundaire binnenmat. Het is mogelijk alle 
Coral inlages, borstelharen en rubber inlages te combineren 
om het gewenste entreesysteem te creëren dat geheel aan uw 
behoeften voldoet. Alle inlages kunnen worden vervangen wat de 
levensduur van het product vergroot.

Nuway connect is verkrijgbaar in hoogtes van 10 mm tot 22 mm 
en in een open of gesloten constructie. De open constructie 
matten kunnen worden opgerold om onder de mat eenvoudig 
te kunnen schoonmaken. Door deze constructie kan de Nuway 
connect mat alleen binnenwaarts worden opgerold. 

Voor matten in brandgevoelige ruimten voldoet Nuway Connect 
in combinatie met Coral inlages aan de Bfl-s1 brandvoorschriften. 

Zie pagina 40 en 41 voor de technische gegevens.

Nuway Connect componenten

Inlages: Beschikbaar in 6 
Coral classic inlages en 4 
rijen borstelharen samen met 
rubberen inlages. Voor binnen 
en buiten gebruik. 

Aluminium profielen:  de lage 
glans, doordat het aluminium 
geanodiseerd is, helpt om 
hinderlijke schittering te 
voorkomen. Opmerking: Er is 
een klein verschil in het connect 
profiel van 10 mm en 17/22mm. 
(zie afbeelding hiernaast) 

17mm

10mm
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Kies uw combinatie 

Nuway connect is een van de meest flexibele enkelzijdige 
entreematten. Met een keuze uit 8 inlages, 3 hoogtes en 2 
constructies, kan een Nuway Connect mat speciaal afgestemd 
worden op uw individuele wensen.

Let op: De inlage van 10 mm hoogte heeft een grotere zichtbaarheid  
van de aluminium schraper dan de andere twee hoogtes.

10mm 17mm

4 Selecteer de hoogte

2. Indien nodig, mix en match 

• Rubber met borstelharen (afwisselend)

• Textiel met borstelharen (afwisselend)

1. Kies uw inlage 

Coral classic
•  Voor het opnemen van vocht   
 en fijne vuildeeltjes

• Alleen voor binnen                               
 (kleuren hebben een overlap)

Rubber
• Voor binnen en buiten 

3 Kies uw constructie 

Open
•  Verzameld vuil via de gleuven                     
 in het oppervlak

•  Makkelijk oprolbaar in verband                
 met schoonmaken

Gesloten
• Verbeterde werking doordat   
 het oppervlak van de    
 borstelharen groter is

4-rij borstelharen
• Voor het verwijderen van                              
 grove vuildeeltjes

• Voor binnen en buiten

22mm
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Nuway connect, the collection

Overwegingen
Zoals met alle aluminium matsystemen van 
dit type kan bij een sterk lichte omgeving 
een schittereffect ontstaan door het sterke 
contrast tussen aluminium en donkere 
borstelstrips. Om dit te voorkomen kan 
men minder contrasterende borstelstrips 
toepassen.

Zie pagina 40 en 41 voor de technische 
gegevens.

Coral classic kleuren beschikbaar 
in Nuway connect:

Let op: digitale afbeeldingen kunnen afwijken van het 
werkelijke product. Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan 
om de daadwerkelijke kleur te bepalen.

4744 espresso 4750 warm black

4727 navy blue

4701 anthracite 4730 raven black

4764 taupe

Nuway connect

Connect  
textiel

Connect 
borstel

Connect 
rubber

Buiten 3 3

Binnen 3 3 3

Inlage Coral classic  
(6 kleuren)

4-rij 
borstelharen

gegroefd 
rubber

Vervangbare inlages 3 3 3

Drager Laag glanzend geanodiseerd aluminium

Dimendies

Hoogte van 
aluminium

Connect 10mm 8mm 8mm 8mm

Connect 17mm 14mm 14mm 14mm

Connect 22mm 19mm 19mm 19mm

Hoogte van 
inlage

Connect 10mm 11mm 15mm 12mm

Connect 17mm 17mm 21mm 18mm

Connect 22mm 22mm 26mm 23mm

Constructie Open of gesloten

Inlages combineren 3 3 3

Accessoires Nee Nee Nee

Verwijdert vuil 3 3 3

Neemt vocht op 3

Oprolbaar Ja (alleen open constructie)

Garantie 5 jaar

Geschikt om ter 
plaatse op maat 
te maken

3 3 3

Hoeveelheid verkeer Zeer zwaar Zeer zwaar Zeer zwaar

2
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De flexibele sterke entreemat

De mogelijkheid om verschillende elementen van Nuway 
connect te mixen en matchen ziet u onderstaand.                    
We laten een paar mogelijkheden zien van de beschikbare 
combinaties.

Specials 

Alhoewel Nuway connect één van de 
meest flexibele entreematten is, kan het 
voorkomen dat er andere kleurstellingen 
of constructies nodig zijn. Andere 
kleuren zijn beschikbaar tegen een kleine 
meerprijs en er is ook de mogelijkheid om 
te kiezen voor geanodiseerd aluminium 
strips. Neem voor meer informatie contact 
op met contact@forbo.com.

Open of gesloten constructie

Mix and match - borstel en rubber

10mm 17/22mm

Textiel met borstels  
(10mm hoogte)

Borstel met rubber  
(10mm hoogte

Open (10mm hoogte) Closed (10mm hoogte)

Verschillende hoogtes - verschillende profielen  
Het uiterlijk van de 10 mm hoge Nuway connect verschilt van 
de 17 en 22 mm hoge versies. De breedte van het profiel van 
de 10 mm Nuway connect is groter en laat daarom ook meer 
aluminium zien. 



33

Technische specificaties Nuway
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Tuftiguard classicTuftiguard plain Tuftiguard design/select

Opmerkingen
Pvc is temperatuurgevoelig. Voor entreesystemen op plekken  
waar de temperatuur aanzienlijk op kan lopen, zoals in glazen 
atriums, onder heteluchtblazers, in ruimten die op het zuiden 
gericht zijn of in warmtegordijnen, kunt u voor advies contact 
opnemen met contact@forbo.com. 

In fel verlichte zones kan het scherpe contrast tussen een 
lichte aluminium schraper en een donkere wisserstrip soms 
een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Om dit te voorkomen, 
kunt u beter een minder contrasterende kleurencombinatie 
kiezen voor de schraper- en wisserstrip.

Nuway Tuftiguard – plain, classic en design

Maximale lengte per segment 2500 mm

Maximale breedte per segment 750 mm

Maximaal gewicht per segment 23 kg/m2

Diepte 12 mm 17 mm

Materiaal schraapstrip Aluminium Pvc Aluminium Pvc Koper

Constructie Open Gesloten Open Gesloten Open Gesloten Open Gesloten Open Gesloten

Aantal wisserstrips 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Totaalgewicht (kg/m2) 11 12 14 15 10 12 12 14 14 15 16 17 12 14 14 16 25 22 29 26

Max. statische belasting (kg/cm2) 200 200

Dynamische belasting (kg)  
2 wielen 80 mm, 20.000 passages

200 200

Model met aanloopprofiel ARF 50 ARF 70

Productiemethode Entreesysteem met schraapstrips en rubberen wisserstrips

Uitvoeringen wissers Effen, grijze of gekleurde vezels

Materiaal wissers Rubber

Poolmateriaal 100% polyamide BCF

Technische specificaties
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Tuftiguard plain Tuftiguard classic en design 

12 mm enkel gesloten

13 mm

14 mm
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12 mm enkel open
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17 mm dubbel gesloten
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17 mm dubbel open

Alle afmetingen zijn bij benadering.
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violet

sienna
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aluminium

glad

charcoal

grey

ocean

petrol

evergreen

willow

scarlet

claret

violet

sienna

Nuway Tuftiguard HD 
plain

Tuftiguard HD 
design

FR

Nuway Tuftiguard HD – plain, classic, design en FR

Maximale lengte per segment 2500 mm

Maximale breedte per segment 750 mm

Maximaal gewicht per segment 23 kg/m2

Diepte 12 mm 17 mm

Materiaal schraapstrip Aluminium Aluminium

Constructie Gesloten Gesloten

Aantal wisserstrips 2 2

Totaalgewicht (kg/m2) 17 24

Max. statische belasting (kg/cm2) 900 900

Dynamische belasting (kg)  
2 wielen 80 mm, 20.000 passages

350 350

Brandgedrag EN13501-1 Cfl-s1 (met brandvertragend rubber) Bfl-s1 (met brandvertragend rubber)

Model met aanloopprofiel ARF 50 ARF 70

Productiemethode Entreesysteem met schraapstrips en rubberen wisserstrips

Uitvoeringen wissers Effen, grijze of gekleurde vezels

Materiaal wissers Rubber

Poolmateriaal 100% polyamide BCF

12 mm dubbel gesloten

Nuway Tuftiguard HD 

17 mm dubbel gesloten

Nuway Tuftiguard HD classic/Tuftiguard 

14 mm

21 mm
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 m

m

16
,5

 m
m

12 mm dubbel gesloten

17 mm dubbel gesloten

14 mm

16
,5
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m
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m

21 mm

13 mm

17,5 mm

11
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m

12
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m

13 mm

17,5 mm

11
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m

12
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m

Alle afmetingen zijn bij benadering.

Nuway Tuftiguard HD 
classic/Tuftiguard HD 

Technische specificaties
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Technische specificaties

Nuway Cable met rubber

Accessoires Geen 3-rij borstelharen Borstelharen Schraper

Hoogte van aluminium (mm) 10 17 22 22HD 17 22 22 22

Hoogte van inlage (mm) 13 20 25 25HD 20 25 25

Gewicht (kg/m2) 14 15 17 21 14 16 16 16

Max. breedte per segment (mm) 2500 3000 3000 3000 3000

Max. diepte per segment (mm) Afhankelijk van het gewicht Afhankelijk van het gewicht Afhankelijk v.h. gewicht

Max. gewicht per segment (kg) 23 23 23

Afstand tussen profielen (mm) 5 5 5 5

Constructie Open Open Open Open

Dynamische belasting (kN) DIN 
1072: 200 x 260 mm = 520 cm2 10 20 20 40 20 20 20

Brandgedrag EN13501-1

Matomranding 13 x 20 x 3 20 x 20 x 3 25 x 20 x 3 25 x 20 x 3 20 x 20 x 3 25 x 20 x 3 25 x 20 x 3 25 x 20 x 3

Aanloopprofiel 11 x 49 x 2 18 x 70 x 3 18 x 70 x 3

Productiemethode
Entreesysteem van  

aluminium dragers met polyamide getufte inlages.  
Verbonden door kabels

Entreesysteem van aluminium dragers met polyamide 
getufte inlages en polyamide borstelharen.  

Verbonden door kabels

Entreesysteem van 
aluminium dragers 

met rubberen inlages 
en aluminium 

schrapers.  Verbonden 
door kabels

Uitvoeringen wissers Rubber Rubber + 
3-rij borstelharen

Rubber + 1-rij 
borstelharen EPDM + schraper

Materiaal wissers Rubber: 100% EPDM
Rubber: 100% EPDM Borstelharen:                                

100% polyamide BCF
Rubber: 100% EPDM  
Schraper: aluminium

Nuway Cable met Coral Classic

Accessoires Geen 3-rij borstelharen Borstelharen Schraper

Hoogte van aluminium (mm) 10 17 22 22MD 17 22 22 22

Hoogte van inlage (mm) 13 20 25 25MD 20 25 25

Gewicht (kg/m2) 9 10 12 16 12 14 14 15

Max. breedte per segment (mm) 2500 3000 3000 3000 3000

Max. diepte per segment (mm) Afhankelijk van het gewicht Afhankelijk van het gewicht Afhankelijk v.h. gewicht

Max. gewicht per segment (kg) 23 23 23

Afstand tussen profielen (mm) 5 5 5 5

Constructie Open Open Open Open

Dynamische belasting (kN) DIN 
1072: 200 x 260 mm = 520 cm2 10 20 20 40 20 20 20

Brandgedrag EN13501-1 Bfls1

Matomranding 13 x 20 x 3 20 x 20 x 3 25 x 20 x 3 25 x 20 x 3 20 x 20 x 3 25 x 20 x 3 25 x 20 x 3 25 x 20 x 3

Aanloopprofiel 11 x 49 x 2 18 x 70 x 3 18 x 70 x 3

Productiemethode
Entreesysteem van  

aluminium dragers met polyamide getufte inlages.  
Verbonden door kabels

Entreesysteem van  
aluminium dragers met polyamide getufte

 inlages en polyamide borstelharen.                       
Verbonden door kabels

Entreesysteem van 
aluminium dragers 

met polyamide getufte 
inlages en polyamide 

borstelharen. 
Verbonden 
door kabels

Uitvoeringen wissers Coral schoonloopsysteem Coral schoonloopsysteem  
+ 3-rij borstelharen

Coral schoonloopsysteem  
+ 1-rij borstelharen

Coral schoonloop-
systeem + schraper

Materiaal wissers 100% polyamide BCF Textiel en borstelharen: 100% polyamide BCF
Textiel:  

100% polyamide 
Schraper: aluminium
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Technische specificaties

Nuway Cable met 3-rij borstelharen

Accessoires Geen Schraper

Hoogte van aluminium (mm) 17 22 22

Hoogte van inlage (mm) 20 25 22

Gewicht (kg/m2) 14 16 16

Max. breedte per segment (mm) 3000 3000 3000

Max. diepte per segment (mm) Afhankelijk van het gewicht Afhankelijk van het gewicht Afhankelijk van het gewicht

Max. gewicht per segment (kg) 23 23 23

Afstand tussen profielen (mm) 5 5 5

Constructie Open Open Open

Dynamische belasting (kN) DIN 1072:  
200 x 260 mm = 520 cm2 20 20 20

Statische belasting (kg/cm2) 100 100 100

Brandgedrag EN ISO 9239-1

Matomranding 20 x 20 x 3 25 x 20 x 3 25 x 20 x 3

Aanloopprofiel 18 x 70 x 3

Productiemethode
Entreesysteem van  

aluminium dragers met polyamide borstelharen. 
Verbonden door kabels

Entreesysteem van aluminium dragers met  
polyamide borstelharen en aluminium schrapers. 

Verbonden door kabels

Uitvoeringen wissers 3-rij borstelharen 3-rij borstelharen 3-rij borstelharen + schraper

Materiaal wissers 100% polyamide 100% polyamide Borstelharen: 100% polyamide Schraper: aluminium

Belangrijkste afmetingen in mm

Nuway Cable met borstelinlage

Nuway Cable met rubberen inlage

24 5 24

13
20

2225 17
10

24 5 24

13
20

2225 17
10

27 5 27

20

2123 17

Nuway Cable met inlage van textiel
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Technische specificaties

Opmerkingen
In fel verlichte zones kan het scherpe contrast tussen 
een lichte aluminium schraper en een donkere 
wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. 
Het gebruik van een minder contrasterende inlage kan 
voorkomen dat mensen gedesoriënteerd raken.

Ga naar pagina 38 voor een overzicht van alle inlages.

Alle afmetingen zijn bij benadering

12 mm Grid 17 mm Grid

Maximale lengte per segment 3000 mm 3000 mm

Maximale breedte per segment 750 mm 750 mm

Maximaal gewicht per segment 23 kg 23 kg

Rubber Textiel Rubber Textiel

Hoogte van aluminium 12 mm 12 mm 17 mm 17 mm

Hoogte van inlage 14 mm 18 mm 19 mm 23 mm

Materiaal inlage Rubber
Burford/Coral Classic/ 

Coral Brush Pure
Rubber

Burford/Coral Classic/ 
Coral Brush Pure

Constructie Gesloten Gesloten

Totaalgewicht 10.5 kg/m2 Ong. 9 kg/m2 17.2 kg/m2 Ong. 15kg/m2

Max. statische belasting 100 kg/m2 100 kg/m2

Dynamische belasting 
2 wielen 80 mm, 20.000 passages

200 kg 200 kg

Model met aanloopprofiel ARF 50 ARF 70

Productiemethode
Entreesysteem  

met dragers en rubberen 
inlages

Entreesysteem  
met dragers en inlages van 

textiel

Entreesysteem  
met dragers en rubberen 

inlages

Entreesysteem  
met dragers en inlages 

van textiel

Materiaal wissers Rubber Naaldvilt/rug van pvc Rubber Naaldvilt/rug van pvc

Poolmateriaal n.v.t.
100% polypropyleen/100% 

polyamide BCF
n.v.t.

100% polypropyleen/100% 
polyamide BCF

Nuway Grid 12 mm

Nuway Grid 12 mm met rubberen inlage

Nuway Grid 12 mm met inlage van textiel

Nuway Grid 17 mm

Nuway Grid 17 mm met rubberen inlage

Nuway Grid 17 mm met inlage van textiel



40

Technische specificaties

Nuway connect met Coral classic    

Combinatie Alleen textiel Textiel en 4-rij borstelharen

Systeem Open Gesloten Open Gesloten

10mm 17mm 22mm 10mm 17mm 22mm 10mm 17mm 22mm 10mm 17mm 22mm

Hoogte aluminium (mm) 8 14 19 8 14 19 8 14 19 8 14 19

Hoogte van inlage (mm) 11 17 22 11 17 22 15 21 26 15 21 26

Afstand tussen profielen (mm) 5 0 5 0

Gewicht (kg) 9.5 13.2 14.9 10.5 15.1 17.1 11.1 15.1 16.9 12.4 17.4 19.4

Max. breedte per module (mm) 3000

Max. diepte per module (mm) Gerelateerd aan gewicht

Max. gewicht per module (kg) 23

Dynamische wielbelasting 200 200 200 200 200 200 50 50 50 50 50 50

Statische belasting (kg/sqcm) 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100

Brandeigenschappen EN ISO 9239-1 Bfls1 Cfls1

Profiel 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3

Drempelprofiel 11 x 49 17 x 70 11 x 49 17 x 70 11 x 49 17 x 70 11 x 49 17 x 70

Materiaal en productiemethode Geanodiseerd aluminium met PVC verbindingsprofiel, roestvrij staal

Borstelconstructie Coral clean-off system Coral clean-off system en 4-rij borstels

Borstelmeteriaal 100% polyamide BCF 100% polyamide BCF voor textiel en borstels

Nuway connect met Coral classic  

Combinatie Alleen borstelharen Borstelharen en rubber

Systeem Open Gesloten Open Gesloten

10mm 17mm 22mm 10mm 17mm 22mm 10mm 17mm 22mm 10mm 17mm 22mm

Hoogte aluminium (mm) 8 14 19 8 14 19 8 14 19 8 14 19

Hoogte van inlage (mm) 15 21 26 15 21 26 15 21 26 15 21 26

Afstand tussen profielen (mm) 5 0 5 0

Gewicht (kg) 12.7 17.1 18.8 14.2 19.6 21.6 12.3 16.6 18.3 13.8 19.1 21.1

Max. breedte per module (mm) 3000

Max. diepte per module (mm) Gerelateerd aan gewicht

Max. gewicht per module (kg) 23

Dynamische wielbelasting 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Statische belasting (kg/sqcm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Brandeigenschappen EN ISO 9239-1 Cfls1 Cfls1

Profiel 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3

Drempelprofiel 11 x 49 17 x 70 11 x 49 17 x 70 11 x 49 17 x 70 11 x 49 17 x 70

Materiaal en productiemethode Geanodiseerd aluminium met PVC verbindingsprofiel, roestvrij staal

Borstelconstructie 4-rij borstels 4-rij borstels en rubber ribbed rubber

Borstelmeteriaal 100% polyamide BCF 100% polyamide BCF voor borstels en 100% EPDM voor rubber
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Technische specificaties

Belangrijkste dimensies weergegeven in mm

Nuway connect met Coral classic

Combinatie Alleen rubber  

Systeem Open Gesloten

10mm 17mm 22mm 10mm 17mm 22mm

Hoogte aluminium (mm) 8 14 19 8 14 19

Hoogte van inlage (mm) 12 18 23 12 18 23

Afstand tussen profielen (mm) 5 0

Gewicht (kg) 12.0 16.2 17.9 13.3 18.6 20.6

Max. breedte per module (mm) 3000

Max. diepte per module (mm) Gerelateerd aan gewicht

Max. gewicht per module (kg) 23

Dynamische wielbelasting 100 100 100 100 100 100

Statische belasting (kg/sqcm) 100 100 100 100 100 100

Brandeigenschappen EN ISO 9239-1 Cfls1

Profiel 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3 13 x 13 x 1.7 19 x 19 x 1.7 25 x 25 x 3

Drempelprofiel 11 x 49 17 x 70 11 x 49 17 x 70

Materiaal en productiemethode Geanodiseerd aluminium met PVC verbindingsprofiel, roestvrij staal

Borstelconstructie Ribbed rubber

Borstelmeteriaal 100% EPDM

12

18

23

15

21

26

11

17

22

8

14

19

5 36

5

5

29

29

22

22

22

Nuway connect 10mm

Nuway connect 17mm

Nuway connect 22mm
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Voor het bestellen van uw Nuway mat is het 
belangrijk dat u de afmetingen nauwkeurig 
aan ons doorgeeft of schaaldiagrammen of 
dimensiestabiele mallen verstrekt. Ook is het 
van belang dat de plaats waar de mat moet 
komen op de juiste manier is voorbereid. 
De constructie van de matput moet solide 
zijn en droog, glad en vlak. Voordat de vloer 
wordt gelegd, moet het oppervlak schoon 
zijn. Voor binnenmatten moet de vloer glad 
en egaal zijn en geschikt voor de hoogte 
van de gekozen mat. Dit geldt ook voor 
buitenmatten. Houd hier rekening met de 
hoogte van de  matomranding en met de 
afvoer van vocht.

 

*Opmerking: pvc is temperatuurgevoelig. Voor entreesystemen op plekken waar de temperatuur op kan 
lopen, zoals in glazen atriums, onder heteluchtblazers, in ruimten die op het zuiden gericht zijn of in 
warmtegordijnen, kunt u voor advies contact opnemen met contact@forbo.com.

Entreesystemen met open constructie 
worden steeds meer toegepast. In 
combinatie met een oprolbaar product 
is de matput veel eenvoudiger schoon te 
maken. Als een open mat buiten wordt 
gebruikt en wordt blootgesteld aan slechte 
weersomstandigheden, dan is een geschikt 
afvoersysteem voor vocht essentieel.

Doorsnede van een verzonken matomranding bevestigd met schroeven.

Matomranding op gelijke hoogte met vloerbedekking

Ondervloer

Schroef

Vloer 
bedekking

Egaliseer 
middel

Nuway voorbereiding en installatie

Afvoer
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Opmeten van de matput

Opmeten van rechthoekige plaatsen
Bovenstaand voorbeeld geeft de afmetingen aan die nodig zijn 
voor een rechthoekige matput. Afmetingen zijn altijd binnenmaten 
van de matomranding. Geef duidelijk op de situatietekening aan 
dat het gaat om 'binnenmaten'.

De maten moeten de verhouding weergeven tussen de deur en 
de hoek van de matput, aangezien deze plaatsbepalend is voor 
de T-profielen. De plaats van de T-profielen mag ook worden 
aangegeven op de tekening.

Key DOT = Direction of traffic

Nuway matten zijn made-to-order en worden samengesteld in 
onze fabriek in Telford, naar de specifieke wensen en mallen van 
de klant.  

Onderstaande procedure is voor het meten van eenvoudige, 
rechthoekige matten. Gaat het om complexere matten met een 
ongebruikelijk design? Dan kan Forbo helpen bij het opmeten van 
de matput en het maken van mallen. Neem voor meer informatie 
contact op met uw accountmanager. 

L/R (van links naar rechts), diagonale en V/A (van voor naar achter) 
afmetingen zijn ook vereist, plus een middelpuntsmeting. Hieruit 
blijkt of er afwijkingen in de matomranding zitten, bijvoorbeeld dat 
deze niet recht is.

Meet de diepte van de matput om er zeker van te zijn dat het 
product geschikt is. Dit doet u door te meten van de bodem 
van de matput tot de bovenrand van de matomranding. Ook de 
looprichting moet worden aangegeven op de situatietekening 
door middel van een pijl (met aanduiding 'looprichting').

DEUR

L/R

V/A

Diagonaal

Diagonaal
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Nuway accessoires

Verzonken matten/installaties
Nuway matomrandingen voor matputten zijn verkrijgbaar in 
aluminium en koper. De matomrandingen zijn ontworpen voor 
ondervloeren van zand en cement en geven zo een veilige 
vloer. Alle matomrandingen zijn op maat gemaakt en voldoen 
zo aan specifieke wensen. Op speciaal verzoek zijn gebogen 
matomrandingen verkrijgbaar. 

Nuway matomrandingen worden geleverd als pakket. Dit heeft 
voordelen voor transport, opslag en montage. 

Nuway Cable 
Voor Nuway Cable zijn speciale aanloopprofielen en matom-
randingen verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met contact@forbo.com.

Aanloopprofielen en verhoogde vloeren
Aanloopprofielen, voor binnen en buiten, worden in verstek en 
voorgeboord geleverd. Rechte, niet-voorgeboorde delen zijn ook 
verkrijgbaar. Hiermee kunnen ter plekke aanpassingen worden 
gedaan. Het geribbelde oppervlak zorgt voor extra grip.

ARF 50

ARF 70

T-profielen 
Nuway T-profielen scheiden de segmenten van elkaar. Hierdoor zijn 
deze eenvoudig te verwijderen, schoon te maken en om te keren. 
Tuftiguard T-profielen zijn verkrijgbaar in aluminium, koper en pvc. 
Grid T-profielen zijn verkrijgbaar in aluminium. Let op: T-profielen 
worden automatisch meegeleverd bij iedere bestelling. (17,5 mm 
hoogte voor grid)

70 mm

17 mm

49 mm

11 mm

17,5 mm

25 mm

13 mm

25 mm

AMF 253

6 mm

6,5 mm

26 mm

25 mm
31,5 

AMF 346

AMF 266

6 mm

6 mm

44 mm

50 mm

50 mm

AMF 506

21 mm

16 mm

3 mm

13 mm

3 mm

AMF 163

16 mm

21 mm

3 mm

18 mm

3 mm

AMF 213

25 mm

25 mm

3 mm

22 mm

3 mm

6 mm

6,5 mm

31,5 mm

26 mm
20 mm
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Nuway entreesysteem

Nuway entreesystemen zijn – door hun functie en gebruik – een van de meest 'mishandelde' vloerbedekkingen in een 
gebouw. Grondig en regelmatig schoonmaken is essentieel voor optimale prestaties en verlengt de levensduur van de 
producten. De gewenste reinigingsfrequentie wordt bepaald door de gebruiksintensiteit en de mate van vervuiling.

Reinigen na installatie

Regelmatig onderhoud

Gepland onderhoud

 Reinig de vloer met een rechtopstaande 
stofzuiger met turboborstel.

•   Reinig de vloer met een rechtopstaande stofzuiger met turboborstel

•   Verwijder (mors)vlekken plaatselijk met schoon, warm water of een speciale tapijtreiniger voor   
 polyamide vloerbedekking. Goed naspoelen met schoon water om alle zeepresten te verwijderen

•   Droog reinigen: hierbij wordt een vochtig poeder gebruikt dat is geïmpregneerd 
 met water, reinigingsmiddel en veilige oplosmiddelen

•  Reinigen met cilindrische borstel: hierbij worden apparaten gebruikt met tegengesteld draaiende   
 borstels. Maar nu wordt een vloeibare tapijtreiniger in de vezels geborsteld en het vuile water gaat  
 rechtstreeks terug naar het apparaat. Goed naspoelen met schoon water om alle zeepresten             
 te verwijderen

 Voor Connect matten met een open constructie en voor alle Cable matten.   

•  Zo nu en dan moeten de matten grondiger worden gereinigd door middel van 
hogedrukreiniging. Hiermee wordt vuil verwijderd vanaf de basis van de vezel         
en herstelt het oppervlak. Zo behoudt de mat de schoonloopeigenschappen.        
De frequentie van deze grondige reiniging wordt bepaald door het soort en de 
hoeveelheid verkeer en de effectiviteit van "Dagelijkse reiniging" en "Regelmatige 
reiniging".

•  Dit kan met een hogedrukreiniger of een 3-in-1-schrobmachine. Goed naspoelen 
met schoon water om alle zeepresten te verwijderen.

Opmerking: De beste manier om kauwgom te verwijderen is met een speciale gel.

Opmerking: Gebruik een heetwaterreiniger op een temperatuur van maximaal 50 ˚C

Forbo FloorCare methode
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Ontwerpen
Breng uw ideeën tot leven samen met de gratis ontwerpservice 
van ons in-house ontwerpteam. Of u nu uw inspiratie haalt uit 
één specifiek product en dat in het hele ontwerp terug wilt 
zien, of u alleen maar uw plan in 'het echt' wilt zien, wij kunnen 
voorbeelden van uw ontwerp maken compleet met productstalen. 
Voor toepassingen met specifieke eisen, zoals veiligheidsvloeren of 
akoestische vloeren, kan ons team u helpen en adviseren over de 
meest geschikte producten. 

Forbo ruimteplanner
In de spiksplinternieuwe ruimteplanner op onze website kunt u al 
onze producten invoeren in afbeeldingen van vertrekken. Op deze 
manier kunt u uw ontwerp visualiseren.

Speciale ‘Entrees’   
Dit nieuwe gedeelte is speciaal ontworpen om onze Coral 
entreesystemen te laten zien. 

Neem voor meer informatie over deze gratis service contact op 
met onze ontwerpafdeling via www.forbo-flooring.nl.  

Ontwerpservice
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Ondertussen zal het u duidelijk zijn geworden dat de keuze 
voor een entreesysteem van veel factoren afhangt. Elke entree 
is uniek, waardoor de eisen nogal uiteen kunnen lopen. Ook 
weet u nu dat Forbo entreesystemen kan maken die alleen 
kunnen worden gebruikt of in combinatie met een ander 
systeem. Waar u ook voor kiest, in elk gebouw is het resultaat 
verbluffend. 

Wilt u meer informatie over een product uit de voorgaande 
pagina's? Of wilt u verder praten over uw entreesysteem met 
experts die u helpen om een ontwerp te kiezen dat het beste 
aansluit bij uw wensen? Neem dan contact op met ons team. 

Bent u zo ver met uw project dat u graag wilt praten met 
een projectinrichter die alles weet over Nuway vloeren? We 
brengen u graag in contact met een erkende professional uit 
ons netwerk. Deze komt bij u op locatie kijken, kan u verder 
adviseren en een nauwkeurige prijsopgave verstrekken. 

Neem voor meer informatie contact op met 075 647 7880 of 
via contact@forbo.com.

Let op: digitale afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.  
Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen. 

De volgende stap

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel. 075 647 7880
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl



total �ooring solutions for any environment.

and entrance �ooring products combine

Forbo Flooring Systems is part of the 
Forbo Group, a global leader in �ooring, 
bonding and movement systems, and  
o�ers a full range of �ooring products for
both commercial and residential markets. 
High quality linoleum, vinyl, textile, �ocked

 
functionality, colour and design, o�ering  

 

creating better environments
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Forbo Flooring B.V. 
Postbus 13 
1560 AA Krommenie 
Nederland

Tel. +31 75 647 74 77 
Fax: +31 75 647 77 01 
E-mail: contact@forbo.com 
www.forbo-flooring.nl

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de
Forbo Groep, 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.

http://www.deprojectinrichter.com

