STILFULL A LÖSNINGAR FÖR ENTRÉER MED HÖG PERSONTR AFIK

KONE karuselldörrar

KONEs karuselldörrar
Stilfulla och energieffektiva
lösningar för smidigt, säkert
tillträde till byggnaden
KONEs roterande dörrlösningar kombinerar material av hög
kvalitet, flexibel drift, utmärkt hållbarhet och är perfekta
för många olika kommersiella byggnader. De ger ett
smidigare personflöde genom att låta besökare komma in
i och ut ur din byggnad samtidigt och hjälper även till att
minska energikostnaderna genom att förhindra förluster
i samband med uppvärmning och nedkylning. Det rena,
enkla utseendet smälter in med all inredning och yttre
utformning och kan anpassas med olika finishar, färger och
belysningsalternativ.
Våra karuselldörrar uppfyller helt säkerhetsstandarden
SS- EN 16005. De införlivar det senaste inom sensorteknik
för att säkerställa säker ingång och utgång för alla, även
människor med bagage eller funktionshinder. Förutom att
ge din byggnads entréområde ett stilfullt utseende är glasoch stålkonstruktionen även hållbar, lätt att rengöra och
tillgänglig med inbrottsskyddsfunktioner i klass 2 som tillval.

VIKTIGA FÖRDELAR/FUNKTIONER
n

Stilfull entrélösning för byggnader som 		
kontor, hotell, köpcentrum, flygplatser och
vårdinrättningar

• Minska energikostnaderna genom att
minimera förluster i samband med 		
uppvärmning och nedkylning
• Anpassningsbar för att passa din byggnads
design
• Attraktiv, energieffektiv LED-belysning
• Senaste säkerhetstekniken
• Hållbara material som är lätta att rengöra
• Inbrottsskyddsfunktioner som tillval

Vilken karuselldörr från
KONE är rätt för dig?
När du väljer din entrélösning bör du tänka på följande:
n

Din byggnadstyp – är det ett hotell, kontor,
vårdinrättning eller annan typ av byggnad?

• Arkitekturen, färgerna och materialen som används i
din byggnad

KONE SOM DIN PARTNER
n

KONE People Flow® -expertis ser till att 		
människor och varor rör sig säkert och 		
effektivt i byggnader

• Mängden människor som kommer att använda entrén,
dvs. persontrafiken

• Automatiska dörr-,port-, hiss- och
rulltrappslösningar och tjänster från en enda
leverantör

• De säkerhetsalternativ du behöver, som
hopfällbara/vikbara dörrblad eller nattlåsfunktion

• Kunskap om hela livscykeln: design,
installation, underhåll och modernisering
• Produkter av hög kvalitet som uppfyller alla
tillämpliga standarder och bestämmelser
• Miljöeffektiva, moderna dörrlösningar för alla
byggnadstyper
• Förebyggande underhållstjänster i världsklass
som levereras lokalt av professionella tekniker
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KONEs karuselldörr 30
Denna mångsidiga och hållbara karuselldörr är ett ekonomiskt
sätt att tillhandahålla en modern och effektiv entrélösning
som säkerställer smidigt, säkert personflöde i byggnader som
köpcentrum och hotell.

VIKTIGA FÖRDELAR/FUNKTIONER
n
n
n
n

Hållbara material som är enkla att rengöra
Härdat säkerhetsglas
Manuellt nattskjutalternativ med inbrottsskydd i klass 2
Hopfällbara/vikbara dörrblad som tillval

KONEs karuselldörr 50
Den breda karuselldörren är det perfekta valet för välbesökta
miljöer som flygplatser, vårdinrättningar, stora köpcentrum
och utbildningsinrättningar, där ett effektivt, smidigt
personflöde och genomströmningsvolym är viktiga krav.

VIKTIGA FÖRDELAR/FUNKTIONER
n
n

n

Integrerat kontrollsystem
Robust design för att förhindra smutsansamling och
väderbeständighet
Höga prestanda med hopfällbara dörrblad för att
underlätta varuflödet som tillval

KONEs karuselldörr 100
Denna karuselldörr av högklassig kvalitet är det perfekta komplementet till byggnader där utseende är lika viktigt som prestanda.
Dess högkvalitativa glas- och ståldesign är helt anpassningsbar
för att passa perfekt till de moderna glasfasader som är vanliga i
exklusiva kontorsbyggnader och prestigehotell.

VIKTIGA FÖRDELAR/FUNKTIONER
n
n

n

n

n

Helt transparenta glaspaneler för ett prestigeutseende
Konstruerad helt i glas med några delar i rostfritt stål för
att garantera robusthet och hållbarhet
Hopfällbara/vikbara dörrblad som alternativ för
profilsystem på 40 mm
Drivenheter som antingen sitter under dörren eller fast i
taket i rummet under dörren
Finns med 2 profiler, 25 och 40 mm, beroende på
byggnadsmiljön

Tekniska speciﬁkationer
Dörrtyp

Byggnad
styp

KONE
karuselldörr 30

Kontor,
hotell

KONE
karuselldörr 50

Detaljhandel,
flygplats,
vård

KONE
karuselldörr
100

Kontor,
hotell

Genomströmning
Ytterdiameter Total höjd Passage
Antal
Rotation
(personer/min/riktning)
(mm)
(mm)
höjd
dörrblad scykel
o

14 - 32

2100 - 3700

36 - 45

+ 4120 mm
+ 4720 mm

11 - 22

2100 - 3300

2300

2400
2230

2100

2200
2100

3 eller 4

120 eller
o
180

3 eller 4

120 eller
o
180

3 eller 4

120 eller
o
180

Andra
funktioner
Sidopaneler:
8 mm laminerat glas

o

Termisk separation:
På fasadnivå

o

Finish:
Pulverbelagd i en RALfärg eller silvereloxerad
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KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva
lösningar för hissar, rulltrappor, portar, automatiska
dörrar och de system som integrerar dem med
dagens intelligenta byggnader.

Vi stöder våra kunder i alla steg på vägen, från
design, tillverkning och installation till underhåll och
modernisering. KONE är världsledande när det
gäller att hjälpa kunderna att hantera smidigt
person- och varuflöde i deras byggnader.

Vårt engagemang för kunderna syns i alla KONElösningar. 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 EcoMod™ och KONE
UltraRope™.

KONE har 47 000 engagerade anställda experter för
att kunna hjälpa dig globalt och lokalt i mer än 50
länder.

KONE AB
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, Dedicated to People Flow™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2015 KONE Corporation.
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