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Materialen en opties



vloerluik

Kam

Bekleding

Balustrade

leuningband

Treden

sokkeldeklijst

Frontplaat

sokkel

roltrappen zijn een belangrijk onderdeel van de algehele uitstraling van het gebouw. Met de vele mogelijke combinaties 

van materialen en accessoires biedt KONE breed scala aan ontwerpmogelijkheden om de roltrap in uw gebouw een perfect 

uiterlijk te geven.

Wat maakt KONE ontwerp uniek?

1. Innovatieve materialen en aantrekkelijke verlichtingsopties

2. Een breed scala aan ontwerpmogelijkheden

3. Hoogwaardige afwerking en de details



Helder glazen panelen roestvaststalen sandwich 
panelen

verlengde balustrade  
(1000 mm)

valbeveliging (hoogte 1300 mm) 
voor gebruikers. aanbevolen bij 
valhoogte vanaf 6 meter

Balustrade

Leuningband

Balustrade panelen loodrecht op het frame Balustrade panelen loodrecht op de vloer

aluminium aluminium met gele coating

roestvaststaal met 
geperforeeerd diamant 
patroon

Zwart geëloxeerd 
roestvaststaal van 
geperforeerd diamant 
patroon

roestvaststaal  
KONE Design

Naturel geribd aluminium Geribd aluminium met 
zwarte groeven

Kam

Visuele afwerking
Vloerluiken

Frontplaat

Zwart

Groen

Zwart met witte demarcatie 
stippenBlank geanodiseerd aluminium Zwarte geanodiseerd aluminium

Bruin

rood Blauw

Beige Grijs

Sokkelborstel houder

Zwart kunststof Geborsteld roestvaststaal

Sokkel

Plaatstaal met zwarte antifrictie Geborsteld roestvaststaal met 
heldere anti-frictie coating

Balustrade Balustrade 
aansluitingen

Deklijst

Geborsteld roestvaststaalPlaatstaal, poedercoating silver 
(ral9007)

Centraal tussenpaneel in zelfde 
materiaal als deklijsten

Naturel geanodiseerd 
aluminium



aluminium - ZilverBlank aluminium

verkeerslichten, zuil

verkeerslichten, kubus

verkeerslichten, balustradeverkeerslichten, sokkel

Zwart aluminium  
met blanke ribben

Kleur treden

Verkeerslichten

Geel gelakt  
(ral1004)

Gele kunststof inleg 
(ral1023)

Geel gelakt met  
middenlijn (ral1004)

Treden demarcatie

Verlichtingsopties

lED-spotverlichting - sokkel

Wit

Wit

Zijkant bekleding:
0 Wit
0 Blauw
0 rood
0 Groen
0 Geel

Geel

Geel

Onderzijde bekleding:
0 Wit
0 Blauw
0 rood
0 Groen
0 Geel

rood

rood

Zijkant en onderzijde 
bekleding:
0 Wit
0 Blauw
0 rood
0 Groen
0 Geel

Blauw

Blauw

Groen

Groen

spot verlichting onderzijde

TredenspleetverlichtinglED verlichting - kam Diagnose display

LED verlichting met RGB optie
De lED verlichting langs de leuningband en langs de sokkel kan worden uitgevoerd met rGB optie. De verlichting kan statisch in één kleur branden of 

wisselend tussen wit en een specifieke kleur. De volgende specifieke kleuren zijn beschikbaar: rood, groen, geel, paars en cyaan

Doorlopende LED-verlichting - leuningband

Doorlopende LED-verlichting - sokkel

LED-spotverlichting LED koof-verlichtingLED Spotverlichting

Bekleding

Plaatsstaal in grijze grondverf 
(ral7036)*

Geborsteld roestvaststaal 
*****

Plaatstaal in grijze 
poedercoating (ral 
7036)*****

Glazen zijpanelen **/***

Note: 
      * Indien nodig kan dit worden gebruikt voor lokale afwerking 
    ** Het wordt aanbevolen een smeringsvrije ketting te gebruiken bij glazen bekleding 
  Opties zoals in kleur geverfde frames en inwendige verlichtingen zijn beschikbaar 

   *** Glazen bekleding is niet beschikbaar bij buiten opstelling
 **** Het frame is ontworpen voor een toelaatbaar gewicht van 15 kg/m2

 ***** Balustrade panelen loodrecht op het frame en de vloer zijn beschikbaar

Zijbekleding aangebracht 
door de klant ****



Designpakketten
U kunt uw roltrap een unieke uitstraling geven door te kiezen voor één van de designpakketten.

Designpakket LH001 Designpakket LH004

Bekleding zijkant(en)
laminaat
Dotted white
lH001

Bekleding zijkant(en)
laminaat
Pearl steel
lH004

Bekleding zijkant(en)
laminaat
Dotted black
lH002

Bekleding zijkant(en)
laminaat
Pearl silver
lH005

Bekleding zijkant(en)
laminaat
Navy blue
lH003

Bekleding zijkant(en)
laminaat
Bronze mesh
lH006

Bekleding onderzijde
laminaat
Dotted white
lH001

Bekleding onderzijde
laminaat
Pearl steel
lH004

Bekleding onderzijde
laminaat
Dotted black
lH002

Bekleding onderzijde
laminaat
Pearl silver
lH005

Bekleding onderzijde
laminaat
Navy blue
lH003

Bekleding onderzijde
laminaat
Bronze mesh
lH006

Profielen
aluminum
Paint
Mission white / lH001

Profielen
aluminum 
anodize
Pearl steel / lH004

Profielen
aluminum
anodize
Black / lH002

Profielen
aluminum
anodize
Pearl silver / lH005

Profielen
aluminum
anodize
Navy blue / lH003

Profielen
aluminum
anodize
Bronze / lH006

Designpakket LH002 Designpakket LH005

Designpakket LH003 Designpakket LH006



Designpakket ST41S Designpakket G105

Bekleding zijkant(en)
Geëtst roestvaststaal
silver bamboo 
sT41s

Bekleding zijkant(en)
Gekleurd glas
Bright white
G105

Bekleding zijkant(en)
Geëtst roestvaststaal
silver cloud
sT42s

Bekleding zijkant(en)
Gekleurd glas
Black pearl
G107

Bekleding zijkant(en)
Geëtst roestvaststaal
silver high-rise
Es3

Bekleding zijkant(en)
Gekleurd glas
Glow bronze
G104

Bekleding onderzijde
roestvaststaal 
(aisi 304)

Bekleding onderzijde
laminaat
Dotted white
lH001

Bekleding onderzijde
roestvaststaal 
(aisi 304)

Bekleding onderzijde
laminaat
Dotted black
lH002

Bekleding onderzijde
roestvaststaal 
(aisi 304)

Bekleding onderzijde
laminaat
Pearl steel
lH004

Profielen
aluminum
anodize
Pearl steel / lH004

Profielen
aluminum 
Painted glossy
Bright white / G105

Profielen
aluminum
anodize
Pearl steel / lH004

Profielen
aluminum
anodize
Black pearl / G107

Profielen
aluminum
anodize
Pearl steel / lH004

Profielen
aluminum
anodize
Glow bronze / G104

Designpakket ST42S Designpakket G107

Designpakket ES3 Designpakket G104
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3Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden en wij behouden ons op elk moment het recht voor om het productontwerp en de specificaties 
te wijzigen. Geen enkele bewering in deze publicatie mag opgevat worden als een garantie of voorwaarde, direct of indirect, voor een product, de geschiktheid voor een 
bepaald doel, de verhandelbaarheid, kwaliteit of vertegenwoordiging van de bepalingen in een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen bestaan in de afgedrukte 
kleuren en de daadwerkelijke kleuren. KONE en KONE Monospace® zijn geregistreerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright© 2008 KONE Corporation.

KONE Corporation

www.kone.nl

KONE biedt innovatieve en milieu-

vriendelijke oplossingen voor liften, 

roltrappen, gevelliftinstallaties en 

deursystemen. We ondersteunen  

onze klanten tijdens het gehele proces; 

van het ontwerp, de productie en de 

installatie tot het onderhoud en de 

modernisering. KONE is een wereld-

leider op het gebied van het soepel 

verplaatsen van personen en goederen 

in en om gebouwen.

Onze toewijding aan onze klanten is 

merkbaar in al onze oplossingen. 

Daarom zijn wij een betrouwbare 

partner tijdens de gehele levensduur 

van het gebouw. Wij gaan graag een 

stap verder dan gebruikelijk is. KONE is 

snel en flexibel, en heeft zijn reputatie 

als technologieleider verworven met 

innovaties als KONE Monospace®, 

KONE Maxispace®, KONE UniDrive® 

en KONE InnoTrack™. U kunt deze 

innovaties zelf beleven in 

architectonische monumenten als  

de Trump Tower in Chicago, het  

30 st. Mary axe Building in londen, 

luchthaven schiphol in amsterdam  

en het Beijing National Grand Theatre 

in China.

Bij KONE zijn meer dan 30.000 

toegewijde experts werkzaam die u 

wereldwijd en lokaal in meer dan  

49 landen van dienst zijn.

Postbus 24005

2490 aa Den Haag

Tel +31 (0)70 31 71 000

Fax +31 (0)70 31 71 400

nederland@kone.com

Bezoekadres:

rijn 10, 2491 BG Den Haag

www.dgbc.nl

Founding Partner of the


