KONE-hissar för
bostadshus

Din pålitliga hisspartner
för bostadshus
Med över 100 års erfarenhet inom hiss- och rulltrappsbranschen
är KONE en pålitlig partner med uppgift att skapa ett smidigt
People Flow® i din byggnad. Vi revolutionerade branschen 1996
med världens första maskinrumslösa hiss, KONE MonoSpace®,
och det energieffektiva hissmaskineriet KONE EcoDisc®. Vår fina
meritlista som inkluderar över en halv miljon KONE EcoDiscinstallationer i hela världen, talar för sig själv.
Vi har nu lyssnat på våra kunder och noggrant analyserat alla
delar av vår redan branschledande produkt. Detta har resulterat
i en ny produkt, omdesignad från topp till tå. Allt som vi redan
gjorde bäst har vi nu gjort ännu bättre.

3 SKÄL ATT VÄLJA KONE

1

Energieffektivitet i världsklass
som minskar din byggnads
miljöpåverkan
Nya KONE MonoSpace är 35% mer
energieffektiv tack vare det uppgraderade
hissmaskineriet KONE EcoDisc och mer avancerade
standbylösningar.
Energicertifiering i klass A, nu som standard.
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9 av 10 kunder rekommenderar oss som partner
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Mer än 100 års erfarenhet inom hissbranschen
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Branschledande komfort för
bästa möjliga upplevelse
För en garanterad åkkomfort testar KONE alla
hissar före överlämning – en service unik för KONE.
Tyst och jämn drift, samt en exakt planjustering
möjliggörs av:
• det uppgraderade hissmaskineriet KONE EcoDisc,
nya bromsar och en centrerad konstruktion
• en förbättrad hisskorgskonstruktion och
ljudisolerade styrskor
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Över 800 000 KONE EcoDisc-installationer i hela
världen
Över en miljon hissar och rulltrappor i service
50 000 engagerade experter över hela världen

Prisbelönt design som får din
byggnad att sticka ut
Välj en färdig korginteriör från vår kollektion av
funktionella och snygga designserier skapade av
KONEs prisbelönta designers.
Eller skapa din egen design från branschens
mest flexibla och mångsidiga utbud, med över
100 material och tillbehör, vilket ger miljontals
möjliga kombinationer.
Vi erbjuder de mest innovativa materialen och
belysningslösningarna.
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Utmärkt energieffektivitet
SOM MINSKAR DIN BYGGNADS MILJÖPÅVERKAN
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På KONE har vi alltid varit kända för vår
revolutionerande miljöeffektiva teknik.
Vår förnyade hisslösning förbättrar våra
energianvändningsnivåer med upp till 70%
jämfört med 2008.
 Våra volymprodukter var de första i branschen att
få energiklassificeringen klass A, enligt VDI 4707.
Vi erbjuder nu energieffektivitet i klass A som
standard.
 Att installera en miljöeffektiv hisslösning
från KONE kan även hjälpa till att uppnå
ackrediteringar för gröna byggnader som LEEDeller BREEAM-certifiering.

SPARA ENERGI, SPARA UTRYMME
Förutom att erbjuda energieffektivitet i
världsklass hjälper den uppgraderade KONE
MonoSpace dig även att spara värdefullt
utrymme, eftersom den nu är ännu mer
kompakt.
 Hela hissen inklusive hissmaskineriet KONE
EcoDisc kräver mindre höjd och bredd i
schaktet.
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2010

Dagens
KONE MonoSpace®

*Basen för beräkningen är en hisshastighet på 1 m/s, en last på 630 kg,
150 000 starter/år och en lyfthöjd på 9 m och 4 våningar.
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Effektivare hissmaskineri
Den helt nya hissmotorn KONE EcoDisc®
och det mycket effektiva drivsystemet levererar
ännu bättre energieffektivitet, vilket hjälper till att
minska både driftskostnaderna och din byggnads
koldioxidavtryck.
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 Detta frigör värdefull yta eller ger plats för
en rymligare korg med högre kapacitet.
 När en befintlig hiss byts ut eliminerar
nya KONE MonoSpace behovet av ett
maskinrum och maximerar hisskapaciteten
inom de befintliga schaktmåtten
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Miljöeffektivt regenerativt drivsystem
Vårt senaste regenerativa drivsystem återvinner
energi för omedelbar återanvändning inom
byggnaden och minskar energianvändningen
med upp till 20%*.
LED-belysning med lång livslängd
Förutom att LED-belysning är upp till 80%
effektivare än halogenbelysning håller den även
10 gånger längre.
Mer avancerade standbylösningar
Uppgraderade standbylösningar stänger av
utrustningen när den inte används, vilket ger
betydande energibesparingar.
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MOST INNOVATIVE
Powered by The Innovators DNA

Affärstidningen Forbes har
utsett KONE till ett av de mest
innovativa företagen i världen.
KONE är det enda hiss- och
rulltrappsföretaget som har nått
topp 50.

Behaglig färd
FÖR BÄSTA MÖJLIGA PASSAGERARUPPLEVELSE
Varje aspekt av den uppgraderade KONE MonoSpace® är utformad för att öka värdet
på din byggnad och maximera komfort, säkerhet och bekvämlighet för passagerarna.
Det nya hissmaskineriet KONE EcoDisc® kompletteras av ett brett urval av andra
uppgraderingar som är utformade för att leverera branschledande komfort år efter år.
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Uppgraderat maskineri och
bromsar
 Det nya, mycket pålitliga
drivsystemet förbättrar komforten
ytterligare, med jämn acceleration
och inbromsning samt en mycket
exakt planjustering av hisskorgen.
 Det uppgraderade bromssystemet säkerställer en bekväm,
säker och tyst körning och
minimerar samtidigt överföring
av ljud till omgivningarna.
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Nytt hissystem för
minimering av vibrationer och
ljud
 En centrerad konstruktion
med låg friktion minskar
ljud och vibrationer,
förbättrar komforten
för passagerarna och
minimerar störningar för
omgivningarna.
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Förbättrad konstruktion för en
bekvämare åktur
 Den stabila uppbyggnaden
och ljudisoleringen i den
uppgraderade hisskorgen
garanterar en jämn och
bekväm resa.
 Nya isolerade styrskor,
konstruerade med lågfriktionsmaterial, hjälper till
att ytterligare minska
ljudnivåerna.

 Den nya bromstestfunktionen
kontrollerar automatiskt
bromsarnas skick. Detta
hjälper till att ytterligare
förbättra säkerhet och
pålitlighet.

ALLA HISSAR KOMFORTTESTAS –
EN SERVICE UNIK FÖR KONE
 KONE utför omfattande
komforttester som standard för
alla sina hissinstallationer.
 Din hiss kommer inte att
överlämnas för användning
innan den klarar testet
som mäter buller- och
vibrationsnivåer inne i korgen.
 Detta grundliga kvalitetsoch driftsäkerhetstest före
överlämnande minskar
ytterligare behovet av
oplanerade serviceutryckningar.
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Prisbelönt design
SOM FÅR DIN BYGGNAD ATT STICKA UT

VAD KÄNNETECKNAR KONES DESIGN?

1

Enkelt val av korginteriör

2

Det mest flexibla och
mångsidiga utbudet

En kollektion bestående av 52 funktionella och
snygga designalternativ skapade av KONEs
prisbelönta designers.

100 olika material och tillbehör som kan kombineras
fritt och användas både i nyinstallationer och
moderniseringsprojekt.
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De mest innovativa materialen
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Prisbelönt design

Kombinationen av unika material i olika strukturer,
mönster och 3D-effekter skapar tillsammans med
nya belysningslösningar en läcker visuell effekt.

KONEs hiss- och signaleringskoncept har belönats
med både priserna Red Dot och Good Design Award.

KONE DESIGNKOLLEKTION

När du designar en byggnad där människor ska bo bör den hiss som du väljer
komplettera din byggnads stil, ge passagerarna ett bestående intryck och
göra din byggnad attraktiv för potentiella hyresgäster. Din hiss behöver även
vara funktionell – tillgänglig för alla, väl upplyst, användarvänlig, enkel att
rengöra och motståndskraftig mot slitage.

4 red dot design-priser
2 Good Design-priser

Nya KONE Designkollektion – skapad av vårt prisbelönta designteam –
erbjuder dig en mångsidig uppsättning moderna interiörer med olika teman
att välja mellan. Du kan även skapa din egen unika design genom att mixa
och matcha från vårt breda urval av material och tillbehör.
För mer inspiration kan du ta en titt på hela KONE Designkollektion och
använda KONE Car Designer-verktyget för att skapa din egen design:
www.kone.se/hjalpverktyg

TILLBEHÖR AVSEDDA ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDARUPPLEVELSEN I BOSTADSHUS

Vårt breda urval av tillbehör är utformade för att ge
passagerare en angenäm hissupplevelse. Förutom att ge
din hissinteriör det lilla extra gör tillbehören det ännu
lättare och bekvämare för passagerare att använda hissen.
1. Manöverpanel i korgen med djurmönster hjälper barn att
hitta sin våning.
2. Denna manöverpanel, som är utformad för seniorboende,
använder tydliga, väl synliga siffror.
3.

3. Vår nya KSS 280-signaleringsserie för bostadshus är
hållbar och enkel att använda.
4. KONE InfoScreen gör det lätt att förmedla viktig
information till de boende.

1.

2.

4.
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En engagerad partner
STÖDER DIG VARJE STEG PÅ VÄGEN
Välj en partner med mer än 100 års erfarenhet av att leverera banbrytande hisslösningar. Få
expertråd från fackmän och känn dig trygg med omfattande support. KONE
är med dig varje steg på vägen – från design och installation till underhåll och modernisering –
under din byggnads hela livscykel.
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Design och planeringstjänster
 Vi hjälper dig att specificera den optimala hisslösningen
för din byggnads krav.
 Med våra nätbaserade designverktyg skapar du CADritningar, BIM-modeller i 3D och skräddarsydda
korginteriörer, vilket sparar värdefull tid under
designprocessen.
 Beräkningar av energiförbrukningen för varje enskild
hisslösning.
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Effektiv och säker installation
 Mycket effektiva ställningslösa installationsmetoder leder
till betydande kostnadsbesparingar för våra kunder och
minimerar störningar av byggnadsarbetet.
 Stränga kvalitetskriterier för varje fas av installationen, som
ser till att det blir rätt första gången - varje gång.
 Kontinuerlig utbildning, inspektioner på plats och
beprövade metoder ger maximal säkerhet.
 Miljöeffektiva installationsprocesser maximerar återvinning
av avfall och minimerar användningen av lösningsmedel.
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Kvalitetssäkring vid överlämnande
och professionellt underhåll
 Vi är det enda företaget som tillhandahåller ett omfattande
kvalitetstest av åkkomforten före överlämnande.
 Våra hissar är kända för sin driftsäkerhet och har en
genomsnittlig tillgänglighetsgrad på 99%.
 Vårt globala reservdelscenter har över 150 000 reservdelar
på lager och erbjuder 24-timmarsleverans för de vanligaste
reservdelarna.
 Förebyggande KONE Care®-underhållslösningar – inklusive
ett omfattande rapportsystem online – gör det lättare att
övervaka och budgetera för hissars, rulltrappors och dörrars
underhåll.
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DESIGNVERKTYG I VÄRLDSKLASS

Utnyttja våra intuitiva verktyg för att planera dina hissar och designa en
hisskorg som passar din byggnads utseende och känsla perfekt.

KONE Elevator Toolbox – nu med BIM-modeller
 Med KONE Elevator Toolbox kan du skapa en
detaljerad hisspecifikation online och skapa
skräddarsydda CAD-ritningar för en preliminär
planering.
 Med KONE Building Information Modeling (BIM)modeller går det lättare och snabbare för arkitekter
att förbereda digital hissdesign. Dessa modeller, som
finns i verktygslådan, är kompatibla med de flesta
vanliga projektdokumentationssystem och innehåller
de senaste KONE-hisspecifikationerna. När din
hissdesign är färdig kan du skicka specifikationerna
direkt till en KONE-säljare redo för offertgivning eller
beställning.
www.kone.se/hjalpverktyg

KONE Car Designer – nu med nya designserier,
material och tillbehör
 Skapa din egen virtuella hissinteriörsdesign online eller
tillsammans med din KONE-representant.

 Välj ett tema från vår KONE Designkollektion eller mixa
och matcha ditt val av material, belysning och tillbehör
för att skapa ett helt nytt utseende.
 Spara din design som utskrivbar PDF och skicka en länk
till en kollega eller till din KONE-representant.
www.kone.se/hjalpverktyg
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Inga kompromisser när
det gäller säkerhet
När du väljer KONE väljer du kännsla av trygghet.
Säkerhet är utgångspunkten för varje KONElösning och alla våra lösningar innehåller de senaste
innovationerna inom säkerhetsteknik som standard.
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Vår hisslösning KONE MonoSpace® omfattar ett brett
urval av funktioner som är utformade för att både
maximera säkerheten för passagerarna och göra det
lättare för dig att inspektera skicket på din utrustning för
att säkerställa att den alltid fungerar säkert.

 Kontinuerliga bromstester utförs automatiskt
 Beprövad linteknik som är lätt att inspektera
 En ljusridå för säker in- och utpassage
 Exakt planprecision som eliminerar risken att snubbla
 En dörröppningsknapp för dörrkontroll när hissen
stannar
 Ett tvåvägs kommunikationssystem för omedelbar
kontakt med KONE Kundcenter, dygnet runt.

KONE visar även sitt starka engagemang för säkerhet
genom att arbeta nära de människor som är beroende
av våra produkter för att få en säker, bekväm
upplevelse i sin vardag. Våra säkerhetsevenemang och
kommunikationsmaterial ger människor möjligheten
att bekanta sig med hur hissar fungerar och hur man
använder en hiss säkert.
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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 50 000 engagerade
experter som hjälper dig globalt och lokalt. I Sverige
är vi 1000 anställda fördelade på 28 kontor över
hela landet.

KONE AB
0771-50 00 00
www.kone.se
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®, KONE EcoLine™ och People Flow® är
registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2016 KONE Corporation.
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