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ATT KOMMA HEM 
BLEV GENAST 
MYCKET ENKLARE
Ditt hem ska vara en plats där du 
kan slappna av och koppla bort 
vardagsproblem. Små saker som att 
komma in genom entrédörren, släppa 
in gäster eller planera hemleveranser 
ska ske enkelt och smidigt. Det är här 
teknologin kommer in i bilden. Med KONE 
Residential Flow kan du säga adjö till 
tunga portdörrar, letande efter nycklar 
och missade leveranser eller information 
gällande ditt bostadshus. Säg Hej till 
smidigare hemkomster!

  Öppna dörrar innan du kommer fram – din 
smartphone är din nyckel

  Få VIP-behandling – när du kommer in i 
byggnaden kallas hissen automatiskt ned, öppnas 
och tar dig direkt till rätt våningsplan

  Missa aldrig viktiga meddelanden gällande ditt 
boende – håll dig uppdaterad via din smartphone 
eller digitala informationsskärmar

  Välkomna dina gäster var du än är – använd din 
smartphone för att öppna entrédörren till dina 
besökare

  Säg adjö till borttappade nycklar – ge din familj 
eller vänner tillfälliga elektroniska nyckelkort 
istället

  Lätt att beställa, snabbt att installera och enkelt 
att underhålla – vi tar hand om allt! 
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HUR KONE RESIDENTIAL FLOW FUNGERAR 

KONE FLOW™ APP – DIN NYA PORTNYCKEL
Med KONE Residential Flow fungerar din smartphone 
som din nya portnyckel och du har allt du behöverr i den 
användarvänliga KONE Flow appen. Med din smartphone 
kan du öppna dörrar automatiskt, släppa in besökare, skapa 
elektroniska nycklar till familj och vänner samt hålla dig 
uppdaterad om viktig information gällande ditt bostadshus.  

EN HJÄLPANDE HAND FÖR 
FASTIGHETSANSVARIGA
Genom digital hantering av boendeinformation och 
kommunikation sparar fastighetsansvariga mycket tid, 
förbättrar informationsfl ödet och kan smidigt tilldela nycklar 
via ett digitalt nyckelhanteringssystem. 

  Dela viktig information gällande byggnaden enkelt och på 
distans via den enhet som passar bäst 

  Uppdatera boendeinformation med endast ett par 
musklick

  Spara tid och underlätta arbetet med elektroniska 
nyckelkort
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NOTIFICATION:

4 STEG TILL SMIDIGARE HEMKOMSTER

Kontakta KONE

Vi tar fram ett förslag på lösning för just 
din fastighet

En expert besöker din byggnad och 
utvärderar dina behov

När du känner dig nöjd med din 
beställning tar vi hand om resten och 
håller dig uppdaterad genom processen.
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KONE ACCESS
  Lås upp och öppna entrédörren till din byggnad 

automatiskt

  Åk upp till ditt våningsplan utan att trycka på en 
enda knapp 

KONE VISIT
  Välkomna gäster via din smartphone

  Öppna för besökare med en enda 
knapptryckning, oavsett var du befi nner dig 

KONE INFORMATION
  Få viktig information gällande ditt bostadshus 

direkt i din smartphone 

  Håll dig uppdaterad gällande ditt bostadshus, 
vädret eller kollektivtrafi kens tidtabeller via 
infoskärmar i din uppgång och inne i hissen



Välkommen att kontakta oss för 
en kostnadsfri utvärdering! 

0771-50 00 00
kundcenter@kone.com
www.kone.se
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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 Flow™ och People Flow® är registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation.Copyright © 2018 KONE Corporation.

KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva 

lösningar för hissar, rulltrappor, automatiska 

dörrar och de system som integrerar dem med 

dagens intelligenta byggnader.

Vi stöder våra kunder varje steg på vägen, 

från design, tillverkning och installation till 

underhåll och modernisering. KONE är 

världsledande när det gäller att hjälpa kunderna 

att hantera ett smidigt person– och varuflöde i 

deras byggnader.

Vårt engagemang för kunderna syns i alla KONE-

lösningar. Detta gör oss till en pålitlig partner 

under byggnadens hela livscykel. Vi utmanar den 

konventionella visdomen i branschen. Vi är 

snabba, flexibla och har ett välförtjänt rykte som 

teknologiskt ledande, med innovationer som 

KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ och KONE 

UltraRope®. 

KONE har i genomsnitt 52 000 engagerade 

anställda experter för att kunna hjälpa dig globalt 

och lokalt.

Se hur det fungerar på kone.se/residential-flow


