
EN GUIDE TILL KONE 
Vi tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, rullband, portar och  
automatiska dörrar. Vi hjälper människor att förflytta sig tryggt och bekvämt  
i högre, smartare byggnader. Det vi kallar People Flow®.



ALLTID I FRAMKANT FÖR BÄSTA MÖJLIGA  
PEOPLE FLOW – SMIDIG OCH ENKEL FÖRFLYTTNING 

KONE I SVERIGE

•  Omkring 1.000   
 medarbetare 

•  28 kontor över  
 hela landet, från   
 Malmö till Luleå 

•  Kundcenter   
 bemannat   
 dygnet runt,  
 årets alla   
 dagar – alltid   
 nära, alltid   
 tillgängligt   
 med snabb  
 hjälp och service.

KONE GLOBALT

Huvudkontor 
i Helsingfors, 
Finland.

Verksamhet i cirka  
60 länder.

Auktoriserade distributörer 
och återförsäljare i cirka 
100 länder.

52.000
medarbetare

över
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KONE är ett av världens ledande företag  
inom hissar, rulltrappor, portar och  
automatiska dörrar. Vi hjälper fastighets- 
ägare och förvaltare i närmare 60 länder 

ALLTID I FRAMKANT FÖR BÄSTA MÖJLIGA  
PEOPLE FLOW – SMIDIG OCH ENKEL FÖRFLYTTNING 

med innovativa lösningar som gör att 
människor kan förflytta sig på ett smidigt, 
säkert och bekvämt sätt, i alla typer av 
byggnader. Det vi kallar People Flow. 



NY UTRUSTNING

Med vår bredd 
av innovativa 
produkter kan vi 
ge dig rätt lösning 
oavsett byggnad, 
miljö, utrymme 
eller utseendekrav. 
Våra lösningar 
garanterar en smidig, 
effektiv och säkrare 
tillgänglighet. 
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Oavsett vad din fastighet behöver och  
vilken typ av hissar, rulltrappor, portar eller 
automatiska dörrar byggnaden har idag,  
kan vi hjälpa dig i varje steg under  
byggnadens hela livscykel.  
Från planering och installation  
till förebyggande underhåll,  
modernisering och service. 

LÄNGE LEVE HISSAR,  
RULLTRAPPOR, PORTAR  
OCH AUTOMATISKA DÖRRAR 
Lösningar för byggnadens hela livscykel



MODERNISERING

När din utrustning behöver upp-
graderas har vi flexibla lösningar för 
modernisering, som ger dig kontroll 
över val av lösning, kostnader och 
tidplan. Vi hjälper dig att fatta 
rätt beslut om när och hur ni ska 
modernisera hissar, rulltrappor, 
portar eller automatiska dörrar för att 
säkerställa bästa möjliga funktion och 
en långsiktigt lönsam investering.

Exempelvis kan en  
moderniserad hiss öka 

energieffektiviteten med upp till

70 procent 

SERVICE OCH FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Vi erbjuder en mängd olika lösningar för service  
och förebyggande underhåll, som maximerar  
säkerheten och pålitligheten samtidigt som de  
minimerar driftstopp och kostnader. Våra lösningar 
inkluderar t.ex. smarta förebyggande tjänster,  
råd från våra experter och snabba svars- och  
servicetider.

Skräddarsydd service  
utifrån era behov

KONE Care™

“Hela projektet fungerade 
utmärkt. Jag är mycket nöjd med 
KONEs lösning. De är lyhörda 
och förstår vilka behov vi har.”

Kai Hagfors, fastighetsförvaltare  

för BRF Skarpskytten

”För oss är det väldigt viktigt 
att våra leverantörer, precis som 
KONE, finns tillgängliga  
dygnet runt, och genom 
underhåll och förebyggande 
arbete skapar en säker och 
tillgänglig miljö åt våra 
resenärer och hyresgäster.” 

Wilhelm Palm, teknisk förvaltare  

på Swedavia Arlanda

Se status  
på din hiss 
med appen 

KONE  
Mobil
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EN STOLT HISTORIA – Några milstolpar på vägen framåt och uppåt

1887 installeras den 
första hydrauliska 
personhissen, på 
Hovslagargatan 2  
i Stockholm av Graham 
Brothers som senare 
införlivas i KONE.

1968 KONEs 
stora genombrott 
när det svenska 
bolaget ASEA 
köptes upp.  
Över en natt 
blev KONE 
marknadsledande 
i norra Europa.

 

1910 grundas KONE i 
Finland. Så småningom 
går KONE ihop med 
Asea Graham och 
KONE blir en ledande 
hissleverantör globalt. 

1957  
öppnar  
KONE sitt  
första utländska 
dotterbolag, KONE 
Sverige, med huvud-
kontor i Södertälje.

1894 installerar  
Graham Brothers  
den första  
elhissen på 
Norrmalmstorg 4,  
Stockholm.

1935 invigs den 
första svenskbyggda 
rulltrappan,  
i varuhuset EPA.

1938 invigdes med 
kunglig pompa och 
ståt landets första 
längre rulltrappor på 
Solliden, Skansen.

1967 får Kaknästornet  
både de högsta  
och snabbaste  
hissarna, med  
125 m lyfthöjd  
och en hastighet  
på 5 m/s.
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1996 lanserar KONE  
världens första maskin- 
rumslösa hiss, KONE  
Monospace, en teknisk  
revolution både  
utrymmesmässigt och  
miljömässigt.

2012 står KONE som vinnare i 
Red Dot Award, ett av många 
produkt- och  
designpriser  
vi fått genom  
åren.

1980 går KONE in på marknaden  
för portar och automatiska dörrar.

2015 installerar  
KONE 46 hissar och  
64 rulltrappor i  
Skandinaviens största  
köpcentrum  
Mall of Scandinavia.

2009 blir KONE först i 
branschen med en hiss 
med energiklass A.

2014 rankas  
KONE som  
ett av världens  
100 mest  
innovativa företag enligt 
tidskriften Forbes.

2014 utser tidningen  
Newsweek KONE  
till världens 12:e  
grönaste företag.

2017 KONE och IBM utför 
pilotprojekt i Sverige med 
uppkopplade intelligenta 
hissar. Powered by Watson 
IoT (Internet of Things).

2020 KONE levererar  
6 st hissar  
till The Point  
i Malmö. Alla  
med KONEs  
“Destination  
Control  
System”. 
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OMTANKE PÅ ALLA PLAN
Säkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet

I en värld där städer och byggnader växer åt  
alla håll är det inte bara produkterna som ska  
hålla länge. Hela världen ska  
hålla länge. Samtidigt ska  
infrastrukturen möta allt fler  
människors behov av att för- 
flytta sig. Det är en stor  
utmaning som vi på KONE  
möter med innovativa miljö- 
effektiva lösningar – från  
energieffektivisering till  
intelligenta system som  
optimerar användningen  
och säkrar en lång livslängd.  

Våra maskotar Max och Bob 
är ett exempel på hur vi 
arbetar för att öka säkerheten 
för slutanvändare. Läs mer 
och spela det digitala spelet 
med våra maskotar på  
www.kone.se/maxbob

Lär dig använda

rulltrappor och hissar

på ett säkert sätt med

MAX och

BOBSmå saker
spelar stor roll
inom säkerhet



Allt för en säker tillgänglighet 

Säkerhet är högsta prioritet i alla våra produkter och lösningar. 
Utöver att de uppfyller alla myndighetskrav är de utformade för att 
ge ett säkrare person- och varuflöde under hela sin livslängd. Hos 
oss får du också expertråd om vilken utrustning som är den bästa 
lösningen både för fastigheten och för de användargrupper som 
rör sig där. Allt för att skapa bästa möjliga flöde och tillgänglighet. 
Vi arbetar också aktivt med säkerhet för våra medarbetare med 
målsättningen noll olyckor.

En hållbar investering

Ju äldre bil, desto större miljöpåverkan har den. Samma sak gäller 
äldre hissar, rulltrappor, portar och dörrar, som ofta innebär stora 
kostnader i både energi och dyra driftstopp. Att byta ut eller  
modernisera dem kan därför ge stora förbättringar. Exempelvis  
så kan ett hissutbyte minska energianvändningen med upp till  
70 procent.

Ett grönt, globalt engagemang 

Förutom hållbarhetsarbetet när det gäller våra produkter är vi 
med och driver utvecklingen av hållbart byggande  
både i Sverige och globalt, bland annat som aktiv  
medlem i Swedish Green Building Council och flera  
internationella råd för gröna byggnader.
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GOTHIA TOWER, GÖTEBORG. I Europas 
största helintegrerade hotell med 1.200 rum 
måste både besökare och personal kunna röra sig 
smidigt. Här har vi levererat 25 energieffektiva 
hissar, varav 5 panoramahissar på utsidan av 
tornen, samt KONEs kontrollsystem e-Link som 
ökar kapaciteten och minskar väntetiderna. 
KONE ansvarar även för service av hotell- och 
konferensanläggningens samtliga 58 hissar och 
14 rulltrappor. (2014)

MALL OF SCANDINAVIA, SOLNA.  
KONE installerade 46 hissar och 64 rulltrappor i 
Skandinaviens största köpcentrum. Med KONEs 
regelbundna service kan Mall of Scandinavia 
säkerställa smidigt People Flow. (2015)

BRF SKARPSKYTTEN, ESKILSTUNA.  
I bostadshuset med fem våningar, byggt 1983, 
bytte vi ut alla hissar mot nya av typen EcoLine 
som gett säkrare, bekvämare och tystare hissar 
med automatiska dörrar istället för tunga 
slagdörrar. Bättre tillgänglighet ger äldre större 
möjligheter att bo kvar hemma. (2014)

HÖGTFLYGANDE 
OCH JORDNÄRA 
Några av våra uppdrag  
i Sverige och världen 

Lika stolta över att få bidra med vårt 
kunnande i de mest storslagna bygg-
projekt, lika engagerade är vi i våra mer 
jordnära uppdrag. De som handlar om 
att hjälpa fastighetsägare, förvaltare och 
bostadsrättsföreningar med lösningar 
som gör att människor kan förflytta 
sig bekvämt, säkert och snabbt i deras 
byggnader. 

Nyfiken på mer?
Läs om fler av våra projekt på  
www.kone.se/referenser



KINGDOM TOWER, JEDDA, 
SAUDIARABIEN. Världens 
högsta byggnad med en höjd  
på över en kilometer. Byggnaden 
kommer att ha totalt 65 hissar 
och rulltrappor från KONE.  
Här installerar vi även vår senaste 
teknologi, KONE UltraRope, som 
ger möjlighet till höghöjdshissar 
med 1 km lyfthöjd. (2019)
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THE SHARD, LONDON, 
ENGLAND. Den spektakulära 
byggnaden har gett Londons 
skyline en ny, iögonfallande 
karaktär med sin visuella silhuett. 
The Shard har totalt 33 hissar  
och 5 rulltrappor från KONE.  
Här har även JumpLift använts 
under uppbyggnadsfasen,  
vårt innovativa lösning som 
förenklar och snabbar på 
byggnadsarbetet. (2012)

TURNING TORSO, MALMÖ. 
Sveriges högsta byggnad med 
sina 190 meter och 54 våningar. 
Här har vi installerat 5 hissar med 
hastigheter upp till 5 m/s – en 
utmaning i en fastighet som 
består av nio kuber och som 
vrider sig 90 grader från botten 
till toppen. (2005)

MITTHEM, SUNDSVALL. För Mitthem har  
KONE installerat hissar i tio hus som tidigare 
saknade hiss. Då fastigheterna inte var likadana 
krävdes olika lösningar, som att placera 
hisschakten i mitten på trapphuset och kapa 
en del av trapporna. Hissarna är mycket 
platseffektiva och har ökat tillgängligheten  
för de boende betydligt. (2010)
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BEHÖVER DIN 
FASTIGHET ETT LYFT?  
Välkommen att prata med oss på KONE.  

Tel: 0771-50 00 00

E-post: kundcenter@kone.com

www.kone.se

       @konesverige

3003


