GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING

™

KONE ReFresh

På bara några dagar kan
din hiss få ett helt nytt
utseende.
Ger hissen i din lobby en
välkomnande, hemtrevlig
känsla?

Med KONE ReFresh™ kan du snabbt och enkelt
uppgradera hissens utseende. Denna moderniseringslösning är utvecklad för att enkelt kunna integreras
med befintliga installationer. I de flesta fallen kan en
ny hisskorg installeras på någon dag eller två.

Ger den ett gott första
intryck på besökare?

Designmöjligheterna är näst intill oändliga

Är hissen till fördel för
byggnadens och
lägenheternas värde?

Det finns en unik KONE ReFresh inredning för nästan varje
byggnadstyp. KONEs designkollektion, som belönats med
de prestigefulla utmärkelserna red dot och Good Design
awards, har industrins mest flexibla och mångsidiga utbud.
Materialens unika strukturer, mönster och 3D-effekter,
tillsammans med originella belysningar skapar en häftig
visuell effekt. Med miljontals möjliga kombinationer kan
du mixa och matcha materialen och komponenterna för
att uppnå önskad design. Serien KONE ReFresh 200 är
främst ämnad för bostadshus medan serien KONE ReFresh
800 serien är riktad mot kommersiella byggnader.

Säker och tillgänglig
KONE ReFresh hisskorgsinteriörer uppfyller alla EU:s
säkerhets- och tillgänglighetsstandarder. För att ge
passagerare ytterligare trygghet, kan de även utrustas
med KONE VoiceLink™, som möjliggör en
tvåvägskommunikation mellan hissens passagerare
och KONEs Kundcenter.

Snabb installation
KONEs tekniker har moderniserat tusentals hissar. De
skyddar väggar och golv så att byggnaden inte utsätts för
någon skada under projektets gång. De skapar säkra vägar
för de boende och håller dem uppdaterade om projektets
framskridande. KONEs projektledare säkerställer att
projektet avslutas i tid och inom budget.

2

KONE ReFresh™

KONE ReFresh lösning för hissmoderniseringar
Application series

KONE
ReFresh™ 200

KONE
ReFresh™ 800

Max. hastighet

1,6 m/s

4 m/s

Lastkapacitet

180 - 1000 kg

320 - 4000 kg

Max. golvutrymme

2,4 m2

7,4 m2

Dörrens öppningsbredd

600 - 1200 mm

700 - 2300 mm

Korgbredd

650 - 1200 mm

900 - 2350 mm

Korgdjup

650 - 2100 mm

750 - 3400 mm

Korghöjd

upp till 2180 mm

upp till 2700 mm

KONE ReFresh™
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Vad är utmärkande för KONEs
design
Det mest flexibla och mångsidiga
utbudet
I KONEs designkollektion finns över 100 olika
material och tillbehör som fritt kan mixas och
matchas till samtliga av KONEs moderniseringslösningar. Genom att använda KONEs webbaserade
CarDesigner verktyg kan du testa olika
kombinationer av komponenter och se hur de ter
sig tillsammans. Besök www.kone.se och testa!

De mest innovativa materialen
Materialens unika strukturer, mönster och 3D-effekter,
tillsammans med originella belysningar skapar en häftig
visuell effekt.

Prisbelönt design
KONEs designkoncept för hissar och signaliseringar har
belönats med prestigefulla Good Design awards och
red dot utmärkelser. KONE är det första hissföretaget i
världen som har tilldelats dessa utmärkelser.
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KONE ReFresh™

KONEs designkollektion
Det finns 52 nya inredningar i KONEs designkollektion.
Här är några exempel.
Modern
Simplicity
Dessa stilrena och
fräscha inredningar
passar ett flertal av
våra bostadshus
arkitekturer.

Cool Vintage
Dess varma färger
och naturmaterial
med en modern
touch är perfekta
att använda vid
en modernisering.

Classic Chic
Till dessa rika och
tidlösa inredningar
har naturmaterial
kombinerats med
moderna designtekniker.

Industrial Chic
Dessa sofistikerade
och betagande
interiörer är
funktionella och
ger bostadsmiljöer
en cool industriell
design.

Nouveau
Glamour
Coola färger och
en djärv design
sammanflätas för
att skapa en
fantastisk visuell
upplevelse. Med
Nouveau Glamour
får din hiss en
hänförande
inredning som
gör intryck.

New Luxury
Dåtid och nutid
sammanstrålar för
att skapa
exceptionella
miljöer. De
exklusiva
inredningarna
kombinerar svunna
tiders magi med
en modern twist.

KONE ReFresh™
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Vi stöttar dig hela vägen
Vi gör hela moderniseringsprocessen så
effektiv och smidig som möjligt.
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STEG 1: Planering
Varje KONE-installationsprojekt har en
erfaren projektledare som ansvarig. Efter en
grundlig analys görs en bedömning av
skicket på din befintliga hiss och med den
som bas tar man fram den bästa lösningen.

STEG 2: Inspektion på plats
Innan projektet påbörjas gör projektledaren
från KONE en detaljerad inspektion på plats,
för att säkerställa att projektet kan slutföras
säkert och enligt tidsplan.

STEG 4: Slutförande
När installationen är klar, och hissen ska
överlämnas till kunden, utför KONE de sista
säkerhets- och prestandainspektionerna.
För att säkerställa en långvarig driftsäkerhet
tillhandahåller KONEs servicetekniker
förebyggande underhållstjänster.

STEG 3: Installation
KONEs tekniker skyddar golven och väggarna i
byggnaden så att de inte skadas under
projektets gång. De ser till att det finns säkra
vägar in och ut ur byggnaden och håller de
boende informerade om hur arbetet fortgår,
med hjälp av tjänsten InfoMod. KONE
garanterar också att avlägsnande, bortskaffande
eller återvinning av gammal utrustning och
hydraulolja sker säkert och miljövänligt.

KONE ReFresh™

KONE ReFresh™
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KONE levererar innovativa och
miljöeffektiva lösningar för hissar,
rulltrappor och automatiska dörrar.
Vi stöder våra kunder i alla steg på
vägen, från design, tillverkning och
installation till underhåll och
modernisering. KONE är globalt
ledande när det gäller att hjälpa
kunderna att hantera smidigt
person- och varuflöde i deras
byggnader.

Vårt åtagande till 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
InnoTrack™. Du kan uppleva dessa
innovationer i arkitektoniska
sevärdheter som Turning Torso i
Malmö, Capital City i Moskva,
Hongqiao Transport Hub i
Shanghai, North LaSalle i Chicago
och Tour First i Paris.

KONE har 35 000 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™, KONE HydroMod™, KONE ReSolve™, KONE Care for Life™ är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2012 KONE Corporation.
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