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KONE - en pålitlig partner som förser er med;
• People Flow®-expertis som säkerställer att
personer och varor förﬂyttas säkert och effektivt i
byggnader
• Produkter och tjänster för automatiska dörrar,
hissar och rulltrappor, allt från ett ställe
• Kunnande under hela livscykeln: design,
installation, underhåll och modernisering
• Kvalitetsprodukter (t.ex. TÜV-, ISO-certiﬁerade),
konstruerade i enlighet med alla gällande normer
och lagar
• Energieffektiva och moderna dörrar för alla
byggnadstyper
• Förebyggande underhåll som utförs av engagerade
och välutbildade tekniker samt snabb leverans av
reservdelar
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Ett smidigt sjukhusbesök
börjar vid dörren

KONE tillverkar, installerar, underhåller och moderniserar automatiska
dörrar, hissar och rulltrappor. Dessa lösningar säkerställer att patienter,
personal, besökare och varor rör sig smidigt, effektivt och säkert
inom sjukhusområdet. I samarbete med dig tar vi fram de bästa
dörrlösningarna för ditt sjukhus, inklusive specialfunktioner som
brandskydd, strålskydd, ljudreducering och lufttryckskontroll.

Säkerhet och tillgänglighet
KONEs automatiska dörrar skapar ett säkert tillträde för
patienter, personal och varor. Dörrarna kan integreras
med tillträdeskontrollsystem. Våra produkter uppfyller de
strängaste säkerhets- och tillgänglighetsstandarderna. De
är TÜV-certiﬁerade och uppfyller internationella normer.
KONEs produkter tillverkas i enlighet med ISO 9001:2000
och ISO 14001.
Effektivitet
KONE-dörrar sparar tid och utrymme. Effektivitet är
viktigt i receptionsområdet, dit många besökare kan
anlända samtidigt. Vid akutmottagningen är varje sekund
livsviktig. KONEs lösningar kan även spara utrymme.
Till exempel kan KONEs gliddörrlösning spara upp till
10–15 % av utrymmet på en patientavdelning.
Hygien
Hygien har högsta prioritet. Vi använder jämna, rundade
ytor så att smuts inte kan fastna i fogar och hörn.
Antimikrobiella ytmaterial används till exempel i
dörrhandtag. Dörrar med automatisk öppning eller
dörrar som inte kräver någon handpåläggning förbättrar
hygienen och minskar behovet av städning.

Energieffektivitet
En stor del av elkostnaderna för uppvärmning och
kylning av ett sjukhus entréhall eller lastkaj kan förloras
genom dörrarna. KONE har utvecklat ﬂera lösningar som
kan minska dessa kostnader betydligt, till exempel
genom att minska öppnings- och stängningstiderna och
bredden på dörröppningen, när det är kallt ute.
Utseende
Moderna dörrar i entréhallen och avdelningarna har en
lugnande inverkan på patienter och besökare. KONE
tillhandahåller många materialalternativ, för att passa
arkitekternas krav och skapa en trevlig och enhetlig
atmosfär i sjukhuset.
Pålitlig service
Vi utför service på samtliga dörrar och portar som
används i vårdbyggnader. KONE Care™-underhåll bygger
på förebyggande underhåll för att upptäcka och reparera
mindre fel innan de orsakar störningar. Detta är mycket
viktigt eftersom man kan tvingas ställa in en planerad
operation om en dörr till en operationssal inte fungerar.
Välutbildade och engagerade servicetekniker från KONE
hjälper dig. KONE Kundcenter är tillgängligt för dig 24
timmar om dygnet, 365 dagar om året.
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Lösningar som optimerar
ﬂödet i ett sjukhusområde

PLATS:

Huvudentré
Smidigt personﬂöde är mycket
viktigt i huvudentréer, där KONEs
skjutdörrar och roterande dörrar
är den bästa lösningen. God
tillgänglighet måste även
säkerställas för patienter som
kommer i rullstol eller på kryckor; i
dessa fall är KONEs skjutdörrar
ideala lösningar. KONE kan även
tillhandahålla lösningar för att
förhindra att varm och kall luft
strömmar ut från entréhallen.
Detta minskar inte bara
kostnaderna för uppvärmning och
kylning, utan en jämn temperatur
i entréhallen förbättrar även
komforten för patienter och
besökare.

PLATS:

Lastkaj
PLATS:

Cafeteria
Dörrar till cafeterian måste ge
automatiskt tillträde för många
människor. KONEs skjutdörrar har
ett kompakt drivsystem som
sparar utrymme och smälter in i
byggnadens inredning.

Stora mängder läkemedel, mat
och annan utrustning levereras
varje dag. KONE kan tillhandahålla
ett helt sortiment av robusta
lösningar som kan minska
energiförbrukningen och
samtidigt ökar arbetseffektiviteten.
DÖRRTYP:

DÖRRTYP:
DÖRRTYP:

Skjutdörr

4

Roterande
dörrar

Skjutdörr

Takskjutport

Snabbport

Rullport
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PLATS:

Hallar och korridorer
Välkonstruerade dörrar i hallar och
korridorer minskar bullret vilket
ger patienterna en ökad komfort,
minskar energikostnaderna då de
håller kvar värmen samt ger
brandskydd och brandcellsindelning.
DÖRRTYP:

Skjutdörr

Svängdörr

PLATS:

Patientavdelningar
På patientavdelningar är en bred
öppning som möjliggör enkelt
tillträde för patienter i rullstolar
och sjukhussängar att föredra.
KONEs gliddörrar är tysta, sparar
utrymme och förbättrar hygienen.
De har ingen tröskel, vilket
förbättrar tillgängligheten för
patienter i rullstol.
DÖRRTYP:

Gliddörr

PLATS:

Operationssalar,
röntgenrum
PLATS:

Akutmottagning
PLATS:

Personalingång
För personalen är det viktigt med
en bra balans mellan enkelt
tillträde och hög säkerhet. KONEs
skjut- och svängdörrar kan
integreras med ledande
tillträdeskontrollsystem.

På en akutmottagning kan snabb
öppning av skjutdörrar och
takskjutportar spara viktiga
sekunder. KONE kan även
tillhandahålla luftgardinlösningar
för en förbättrad komfort och
säkerhetslösningar som
säkerställer att patienter och
utrustning inte fastnar i dörren.

Detta är den miljö som sätter
högst krav på dörrarna. De måste
ge brandskydd, ljudreducering
och strålskydd. De får inte avge
något magnetfält som kan störa
känslig utrustning. KONEs
hermetiska dörrar hjälper till att
minska korskontaminering och
behålla konstant lufttryck.
Automatisk aktivering eliminerar
manuell kontakt och förbättrar
därför hygienen. Hermetiska
dörrar kan integreras med ledande
tillträdeskontrollsystem.

DÖRRTYP:
DÖRRTYP:
DÖRRTYP:

Skjutdörr

Svängdörr

Tillträdeskontroll

Skjutdörr

Hermetisk dörr
Takskjutport
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Ett helt sortiment av dörrlösningar
för krävande vårdinrättningar
KONEs dörrar är pålitliga, lätta
att använda och utformade för
användning i medicinska miljöer.
Vi har ett komplett sortiment av
lösningar från roterande dörrar
och skjutdörrar för huvudentrén
till brandsäkra och röntgensäkra
dörrar för operationssalen.
KONEs dörrar passar din
byggnads arkitektur och ger
ditt sjukhus ett enhetligt
utseende.

Roterande dörrar
Den roterande dörren är en lösning med
principen alltid öppen, alltid stängd. Den
möjliggör smidigt personﬂöde och tyst drift
samtidigt som den förhindrar förlust av varm och
kall luft från entréhallen.

KONEs skjutdörrar
KONEs skjutdörrar ger ett smidigt tillträde,
vilket är bra i till exempel receptionsområdet.
I hela sjukhuset kan dörrarnas design matcha
arkitekturen och olika avdelningars speciella
krav. Glaspaneler ger god synlighet vilket
förbättrar personﬂödet och förhindrar olyckor.
Skjutdörrar kan även spara energi. När det är
kallt eller varmt utomhus kan KONEs lösning
med energieffektiva skjutdörrar minska dörrens
öppningsbredd och öppningstid. Mängden
varm eller kall luft som går förlorad minskar
vilket kan ge besparingar på tusentals
kilowattimmar per år.
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KONEs svängdörrar (med tillträdeskontroll)
Detta kompakta dörrdrivsystem är en
helautomatisk, smart dörrmanöverenhet som
passar för en rad olika svängdörrar.
Svängdörrar är särskilt lämpligt för sjukhus
och andra medicinska miljöer och har till
exempel en fjädermekanism som automatiskt
stänger dörren vid ett strömavbrott.
Svängdörrarna kan integreras med ledande
tillträdeskontroll-system.

KONEs hermetiska dörrar
Luftkonditionerade rum kräver breda,
praktiska ingångar. För dessa miljöer är KONEs
hermetiska skjutdörrar perfekta. Med låg vikt
och utmärkt bullerreducering är dessa dörrar
utformade för operationssalar, laboratorier och
andra miljöer där lufttryckskontroll och hygien
är av yttersta vikt. De förbättrar hygienen och
de allmänna sanitära förhållandena. Det ﬁnns
tillval för brand- och röntgenstrålskydd och
bullerreducering.

KONE Gliding™-dörrar
KONEs gliddörrar är ideala på ett sjukhus. De
öppnas och stängs mycket mjukt och tyst.
Dörrpanelerna hålls upp av magnetfält, så
D
du behöver bara röra lätt vid dem för att
d
dörrarna ska röra sig. Dörren kan vara helt
d
upphängd i spåret, vilket förbättrar hygienen
och eliminerar skada som till exempel kan
orsakas av krock med sjukhussängar. Det ﬁnns
ingen tröskel, vilket gör det lätt att ﬂytta
patienter i sängar eller rullstolar. Denna
lösning kan spara betydande utrymme på
patientavdelningar och toaletter.

KONEs takskjutportar och rullportar
På lastkajen är kort genomloppstid viktig för
att säkerställa smidigt ﬂöde av varor in i
sjukhuset. KONEs dörrar och portar är hållbara
lösningar som ger lång livslängd och låg
energiförbrukning och följer all relevant
säkerhetslagstiftning.
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KONE tillhandahåller innovativa och
miljöeffektiva lösningar för hissar,
rulltrappor, portar och automatiska
dörrar. Vi stöttar våra kunder i
alla steg på vägen, från design,
tillverkning och installation till
underhåll och modernisering. KONE
är världsledande när det gäller att
hjälpa kunder att skapa ett smidigt
person- och varuﬂöde i deras
byggnader.

Vårt åtagande gentemot kunderna
märks 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 i genomsnitt runt 35 000
engagerade anställda experter för
att hjälpa dig globalt och lokalt i
över 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 får tolkas som ett villkor i
köpavtal för produkterna eller tjänsterna i denna broschyr. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE, Dedicated to People Flow™, KONE UniSwing™, KONE
UniDrive™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2012 KONE Corporation.
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