
LÖSNINGEN FÖR 
BYGGNADER UTAN HISS

KONE ProSpace™
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DEN MEST PLATSBESPARANDE 
HISSLÖSNINGEN PÅ MARKNADEN
En hiss är en nödvändig del av det moderna 
stadslivet. Den ökar värdet på ett bostadshus 
och bekvämligheten för de människor som 
bor där. Samtidigt som många äldre eller 
rörelsehindrade är beroende av hissen gör den 
även livet lättare för föräldrar med barnvagnar 
och personer som bär möbler.

n	 Extremt effektivt platsutnyttjande
n Endast 10 cm krävs för schaktgropen
n Låg energianvändning
n Enkel och säker att använda
n Självbärande schaktkonstruktion av hög kvalitet
n Röstkommunikation från hissen till KONE   
 Kundcenter dygnet runt
n Pålitlig drift, tyst och bekväm
n Helt oljefri lösning
n Flera designalternativ

VIKTIGASTE FÖRDELARNA

KONE ProSpace har ett brett urval av hissinredningar som 
passar in i alla typer av byggnader.

PLATSBESPARANDE
KONE ProSpace-hissen är kompakt och kräver väldigt 
lite utrymme i höjdled och för schaktgropen. Med 
det självbärande schaktet kan den installeras utan att 
det kräver större förändringar av byggnaden. Den 
kompakta hissen och det glasade schaktet hjälper till 
att bevara trapphusets ursprungliga egenskaper och 
funktioner. 

SÄKER OCH BEKVÄM
KONE ProSpace-hissen är utrustad med 
automatiska dörrar i hisskorgarna och kan ha 
automatiska dörröppnare på våningsplanen. Den 
genomgående hisskorgen gör det lätt att gå in i 
hissen oberoende av placering. Den är utrustad med 
röstkommunikation till KONE Kundcenter som är 
bemannat dygnet runt. 

MILJÖEFFEKTIV
Tack vare låg energianvändning, låga säkringskrav och 
lågt underhållsbehov är KONE ProSpace ekonomisk att 
använda. Maskinen är permanentsmord och då blir det 
inget oljeläckage, inget behov att byta olja och ingen 
spillolja som ska bortskaffas. 

SNABB ATT INSTALLERA
Hissens vikt överförs till schaktbotten för att minska 
belastningen på andra delar av byggnaden. Detta 
påskyndar även installationsprocessen. KONE ProSpace 
installeras vanligtvis på två veckor, vilket minimerar 
störningarna för de boende. 

KONE ProSpace™ är en komplett hisslösning som kan 
installeras i praktiskt taget alla byggnader. Den här 
platsbesparande lösningen är utformad för att installeras 
i trapphus. Hisschaktet är självbärande vilket gör att den 
inte belastar byggnaden. Hissen behöver minimalt med 
utrymme och inget maskinrum krävs. 
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KONE ProSpace har ett självbärande schakt vilket innebär att den 
inte påverkar byggnadens väggar.

KONE ProSpace är en komplett hisslösning som kan installeras i 
nästan alla byggnader.

Tack vare denna smidiga och pålitliga lösning kan äldre fortsätta bo 
kvar hemma. 

KONEs tekniker ser till att installation utförs ordentligt, säkert 
och i tid. 
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ENKELT VAL AV HISSKORGSINREDNING
Alla byggnader är olika, liksom varje ProSpace™-hiss. KONE ProSpace-schaktet kan ha glas på alla sidor 
för att släppa in ljus och ge hissen ett mer öppet intryck. Det finns flera dörrar att välja mellan, inklusive 
brandklassade dörrar. För hisskorgen finns olika tak-, vägg- och golvalternativ.

Våningsdörrar finns med automatiska slagdörröppnare. Dörrar 1d och 1h är 
EN 81-58 brandklassade och brandtestade dörrar. Brandklasser för 1d: EI30, 
EW30. Brandklasser för 1h: EI30, EW60, E60.

VÅNINGSDÖRRAR

TAK*

1c 1d 1g 1h

Automatiska skjutdörrar 
minimerar utrymmeskraven. 
Dörren är av eloxerat aluminium.

KORGDÖRRAR

Laminerad metall

P59
Lotus Blue

P60
Snowberry White

R31
Oak

R32
White Oak

R33
Cherry

R34
Walnut

CL88
Runda LED spotlights
Taket är vitlackerad stålplåt RAL 9010

CL94
Lysrör
Taket är vitlackerad stålplåt RAL 9010

RL20
LED belysning
Taket är vitlackerad stålplåt RAL 9010

Gummi

Rostfritt stål

Målat stål

VÄGGAR

RC6
Dallas Black

RC20
Smoke Gray

F
Asturias Satin

TS1
Flemish Linen

P57
Mandarin Orange

P58
Lime Green

H
Murano Mirror

RC22
Shell Gray

Lokal golvbeläggning

RC23
Coral Red

RC21
Denver Gray

VF25
Flakey Gray

Vinyl

GOLV
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KONE Design-signalisering

Alla solida färgalternativ

Korgens manöverpaneler Våningsvisare

Standardmaterialet är aluminium.
Det finns även handtag i rostfritt stål 
och trä (teak eller ek).
Dörren kan även utrustas med 
automatisk dörröppnare.

Dörrhandtag

Schaktglaset finns i flera 
olika nyanser.

Ocean 1 Ocean 2

Smoke 1 Smoke 2

Bronze 1 Bronze 2

Frosted 1 Frosted 2 Clear

SCHAKTGLAS

Boendeförteckning

Den tryckta 
boendeförteckningen 
kan anpassas och 
uppdateras enkelt 
efter kundens behov. 

KSS 280

TILLBEHÖR OCH SIGNALISERING

ANDRA ALTERNATIV
n Alternativ placering av apparatställ max 10 meter  
 från hissens maskineri
n Tryckknappar skilda från hissen
n Manöverpanel med punktskrift
n Talande våningsvisare
n Genomgående hisskorg
n Schakt i RAL-färg som tillval
n Nyckelkontroll i hisskorg eller på våningsplan
n Röstkommunikation med KONE Kundcenter             
 dygnet runt.
n Möjlighet att montera hissen utan grop

n		 Fönster i bak- och/eller sidoväggar i hisskorgen
n		 Glasspeglar finns som tillval för hisskorgen. De kan   
 placeras på 3 väggar i valfri kombination i hisskorgar   
 med en ingång och på endera sidoväggen på   
 genomgående hisskorgar. Uppfyller handikappnormen  
 EN81-70.
n		 Murano mirror-väggpaneler kan användas som   
 vandalskyddade speglar
n		 Extra höga dörrar och korg (2 100 mm)
n		 Brandklassade dörrar
n		 Branddrift i enlighet med EN81-73

HR34 HR64 FS4 
Runda böjda ändar 
Aluminium (LBE) 
med svarta 
ändskydd

Runda böjda ändar
Uppfyller EN 81-71 Cat 1 
Finish:
Borstat rostfritt stål (F)
Spegelpolerat rostfritt stål (H)
Guldborstat rostfritt stål (SS1)

KSH D20

KSS 280

TD1 (A4 size)
Ramfinish: borstat eller 
polerat aluminium

Handledare Fällsits

Manöverpanelen i 
hisskorgen kan 
kompletteras med 
punktskriftssiffror.
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ESTETISKA LÖSNINGAR FÖR 
ALLA BYGGNADER

Tak
CL94

Väggar
Snowberry White (P60)
Flemish Linen (TS1)

Golv
Shell Gray (RC22)

Signalisering
KSS 280

Spegel
Halvhöjd, glas

Handledare
HR34

Tak
CL88

Väggar
Oak (R31)
Murano mirror (H)

Golv
Shell Gray (RC22)

Signalisering
KSS 280

Spegel
Murano Mirror (H)

Handledare
HR64

Tak
RL20

Väggar
Mandarin Orange (P57)

Golv
Smoke Gray (RC20)

Signalisering
KSS 280

Spegel
Halvhöjd, glas

Handledare
HR34

Tak
RL20

Väggar
Walnut (R34) 
Murano Mirror (H) 

Golv
Flakey Gray (VF25) 

Signalisering
KSS 280

Spegel
Murano Mirror (H)

Handledare
HR64

Med flera material- och färgkombinationer är det möjligt att skapa en unik hissinteriör som matchar 
byggnader av alla åldrar och designer.

LJUST & 
FUNKTIONELLT

KLASSISKT & 
MYSIGT

LJUST & 
AVSLAPPNAT

KLASSISKT & 
VÄLKOMNANDE
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VIKTIGA FUNKTIONER OCH DIMENSIONER

BB / LL

DD

SW

SD

Through-
type car

BB / LL

DD

SW

SD

Genomgångs-
korg

SPECIFIKATIONER
n		 Lyfthöjd: Max 30 meter
n		 Hastighet: 0,6 m/s
n		 Stannplan: 2-12
n		 Märklast: Max 675 kg eller 9 personer
n		 Schakttoppshöjd: Minst 2500 mm, max 3500 mm
n		 Schaktgropsdjup: Minst 100 mm, max 1000 mm
n		 Användning av minsta grop och topphöjd              
 enligt nationella föreskrifter

n		 Överensstämmer med europeisk hisstandard EN81-20/50 
n	  Matningsspänning: 3-fas, 400 V, 50 Hz
n	  Växellös motor: Effekt 8,0 kW, 16 A säkring
n	  Dörrar: automatiska hisskorgsdörrar, slagdörrar på våningsplan   
 med automatisk slagdörrsöppnare som tillval
n	  Schakt: Stål eller glas
n	  Tvåvägsröstförbindelse till KONE Kundcenter dygnet runt med   
 KONE Voice Link™
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SCHAKTMÅTT

På stannplanet Mitt i trapphuset Bredvid det runda 
trapphuset

Bredvid trappan Mitt i trapphuset Trapphus utanför 
bygganden

Mitt i trappan På stannplanet

KONE ProSpace™ dimensioner*
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Utvändigt schaktmått (mm)

750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300

1000 •
1050 • •
1100 • • • •
1150 • • • •
1200 • • • • • •
1250 • • • • • • • • •
1300 • • • • • • • • •
1350 • • • • • • • • •
1400 • • • • • • • • •
1450 • • • • • • • • •
1500 • • • • • • • • •
1550 • • • • • • • • •
1600 • • • • • • • • •
1650 • • • • • • • • •
1700 • • • • • • • • •
1750 • • • • • • • • •
1800 • • • • • • • •
1850 • • • • • • • •
1900 • • • • • • • •
1950 • • • • • • •
2000 • • • • • • •
2050 • • • • • • •
2100 • • • • • • •
2160 • • • • • •

n Invändig korgbredd = utvändig schaktbredd -200 mm
n		 Invändigt korgdjup = utvändigt schaktdjup -150 mm
n		 Håltagningsmått 30 mm större än utvändiga schaktmått.
n		 Dörrbredd = korgbredd upp till 900 mm, bredare hisskorgar har dörrbredd 900 mm (standard)   
  eller 1000 mm (tillval).
n		 De blåmarkerade fälten i tabellen finns inte tillgängliga med låg grop (100 mm).
n		 Genomgångskorg finns tillgänglig för alla dimensioner med gropdjup 1000 mm.
n		 Genomgångskorg med 100 mm schaktgrop finns tillgänglig för schaktdjup över 1650 mm (korgdjup 1500 
mm).
n Genomgång till hissar finns tillgänglig med låg grop för hissar upp till 1450 mm schaktdjup (från   
 1000-1450 mm) under förutsättning att genomgångsdörr endast får finnas högst upp och/eller längst ned.

 Hissar med låg grop och schaktdjup från 1600 mm och uppåt finns med genomgång    
 oberoende av dörrplaceringar.

PLACERINGSALTERNATIV

* ProSpace hissen är godkänd enligt   
 standard EN81-20/50. 
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KONE AB

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 broschyren får 
uppfattas som garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av 
villkoren i något köpavtal. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE ProSpace™ och People Flow® är registrerade varumärken som tillhör KONE 
Corporation. Copyright © 2020 KONE Corporation.

www.kone.se

Välkommen att kontakta oss för 
en kostnadsfri utvärdering! 

0771-50 00 00
sverige@kone.com
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® DX, KONE EcoMod™ och

KONE UltraRope™.

KONE sysselsätter närmare 60 000 engagerade

experter som hjälper dig globalt och lokalt. I 

Sverige är vi över 1000 medarbetare fördelade 

på 28 kontor över hela landet


