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LÖSNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS



NU ÖPPNAR VI DÖRRARNA 
VÄLKOMMEN HEM!
Med över 100 års erfarenhet i bagaget är KONE en pålitlig partner som brinner för att skapa ett smidigt 
People Flow® i din byggnad. Lösningen börjar med vårt breda urval av dörrar och portar. För 
flerbostadshus erbjuder vi dörrautomatiker, vikportar, takskjutportar och moderniseringslösningar som 
passar till alla fabrikat på marknaden. Våra experter kan ge råd när du ska välja den bästa lösningen för 
din fastighet och hjälper dig hitta säkra lösningar som följer aktuella byggnormer och standarder. KONE 
är med dig varje steg på vägen – från design och installation till underhåll och modernisering – under 
din byggnads hela livscykel.

Underhåll
Vi vet att ingen utrustning är den andra lik. Därför har vi 
tagit fram KONE Care®, ett flexibelt servicekoncept för
dina utrustningar. KONE Care® innebär förebyggande 
underhåll som gör det möjligt att upptäcka och reparera 
mindre fel innan de kan orsaka driftavbrott. Välutbildade 
och engagerade servicetekniker underhåller dina 
utrustningar och ser till att de fungerar smidigt och säkert. 
Vårt kundcenter står alltid redo att hjälpa dig 24 timmar 
om dygnet, 365 dagar om året.

Modernisering
Våra flexibla moderniseringar för dörrar och portar 
omfattar allt från små uppgraderingar, modulbaserade 
moderniseringspaket till fullständiga byten och anpassas 
utifrån den lösning som passar dina behov bäst. En 
modernisering kan förbättra utrustningens säkerhet, 
tillförlitlighet och energieffektivitet. 

KONE UniPower®

KONE UniPower® Retrofit-paketet är lämpligt för att 
uppgradera automatik och motor hos portar av alla typer 
och fabrikat, utan tidskrävande och dyra förändringar av 
den mekaniska konstruktionen eller portbladen. Processen 
tar bara några timmar och de uppgraderade mekaniska 
och elektriska komponenterna ger en säkrare port som 
både är mer driftsäker, tystare och effektivare.

Design och planering
• Våra experter hjälper dig välja de produkter 

och tjänster som bäst passar dina behov.

• Brett utbud av designalternativ.

• Flödesanalys för att säkerställa att lösningen 
matchar din byggnads behov.
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Kvalitetssäkrad överlämning  
och professionellt underhåll
• Vi utför omfattande kvalitetstest av 

utrustningen före överlämnandet.

• Våra utrustningar är kända för sin 
driftsäkerhet och är i genomsnitt i drift  
99 % av tiden.

• Förebyggande KONE Care® service- och 
underhållslösningar. 

• KONE Care® Online är en kostnadsfri tjänst 
som ger dig enkel åtkomst till information 
om tidigare, nuvarande och framtida 
aktiviteter för din utrustning. All information 
du behöver är tillgänglig för dig när som 
helst en personligt anpassad webbplats eller 
direkt i mobilen med appen KONE Mobil.

Effektiv och säker installation
• Strikta kvalitetskriterier för varje fas av 

installationen, som ser till att det blir rätt 
första gången - varje gång.

• Kontinuerlig utbildning och beprövade 
metoder garanterar maximal säkerhet.

• Energieffektiva installationsprocesser 
maximerar återvinning av avfall och 
minimerar användningen av kemikalier.

3 SKÄL ATT VÄLJA KONE

Klämskyddssensor

Motor

Automatikskåp



MÅNGSIDIG LÖSNING MED JÄMN OCH TYST DRIFT
KONEs utbud av moderna dörrautomatiker är framtaget 
för att uppfylla behoven i en rad olika krävande miljöer. 
Dessa energieffektiva lösningar bygger på smart drivteknik 
och ger pålitlig drift under lång tid.

Dörrautomatiker är ett utmärkt sätt att förbättra 
byggnadens tillgänglighet, komfort och säkerhet. Dörren 
öppnas och stängs jämnt och tyst, och tack vare den 
kompakta och moderna konstruktionen är drivsystemet 
en optimal lösning både för ny dörrutrustning och för att 
automatisera befintliga manuella slagdörrar.

KONE DÖRRAUTOMATIK

KONE VIKPORT

KONE TAKSKJUTPORT

HÅLLBAR PRODUKT SOM GER BRA LJUD- OCH 
VÄRMEISOLERING
KONEs stabila högisolerande vikport med bruten 
köldbrygga är byggd för att klara hård användning i olika 
krävande miljöer. Produkten har få rörliga delar vilket 
minimerar underhållsbehovet och slitaget på vitala delar. 

Vikporten är designad för att försvåra inbrott med hjälp 
av infällda gångjärn i ramstommen som inte går att 
skruva bort och avhalkningsskydd för portbladen. Porten 
kan även fås med motordrift, de senaste 
säkerhetsanordningarna och kundanpassad automatik.

ENERGIEFFEKTIV OCH ANPASSNINGSBAR PORT
KONEs takskjutport är vår mest flexibla lösning som kan 
skräddarsys helt enligt dina önskemål och byggnadens 
förutsättningar.  

Takskjutportarna har de senaste säkerhetsfunktionerna 
för att se till att personer och fordon kan förflytta sig 
smidigt och säkert. KONEs takskjutportar kan förbättra 
energieffektiviteten i din fastighet med hjälp av ett 
avancerat drivsystem. Systemet förkortar öppnings- och 
stängningstiderna och minskar värmeförlusterna i 
fastigheten.

Läs mer på www.kone.se/portar-och-dorrar
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Denna broschyr är endast tänkt att ge allmän information och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktutformning och -specifikationer. Ingen formulering i denna broschyr 
får uppfattas som en garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av 
villkoren i köpavtal. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® och People Flow® är registrerade varumärken 
som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2017 KONE Corporation.

KONE AB

0771-50 00 00

www.kone.se

KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva 

lösningar för hissar, rulltrappor, portar och 

automatiska dörrar samt system för integration 

med dagens intelligenta byggnader.

Vi ger stöd till våra kunder i alla steg på vägen 

– från design, tillverkning och installation till 

underhåll och modernisering. KONE är 

världsledande när det gäller att hjälpa våra kunder 

med smidig, säker och hållbar förflyttning i sina 

byggnader. Det vi kallar People Flow.

Vårt engagemang för kunden märks i alla KONEs 

lösningar. Detta gör oss till en pålitlig partner 

genom hela byggnadens livscykel. Vi utmanar det 

konventionella kunnandet i branschen. Vi är snabba 

och flexibla och har ett välförtjänt gott rykte som 

ledande inom tekniska lösningar, med innovationer 

som KONE MonoSpace®, KONE EcoMod™ och 

KONE UltraRope™.

KONE sysselsätter närmare 52 000 engagerade

experter som hjälper dig globalt och lokalt.  

I Sverige är vi över 1000 medarbetare fördelade på 

28 kontor över hela landet.


