STIJLVOLLE OPLOSSINGEN
VOOR ENTREES MET HOGE
DOORVOERCAPACITEIT
KONE tourniquetdeuren

KONE TOURNIQUETDEUREN
STIJLVOLLE EN ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSINGEN VOOR EEN SOEPELE,
VEILIGE ENTREE VAN UW GEBOUW
KONE tourniquetdeuren combineren hoogwaardige
materialen, flexibele bediening, en een uitstekende
duurzaamheid. De tourniquetdeuren geven als hoofdentree
een mooie uitstraling van het gebouw en passen perfect in
de vormgeving van met name gebouwen in de commerciële
sector. Het zorgt voor een soepele people flow doordat
bezoekers tegelijkertijd het gebouw in en uit kunnen gaan. De
constructie draagt bij aan vermindering van uw energiekosten
door het minimaliseren van in- en uitstroom van warme en
koude lucht. De strakke en prachtige vormgeving past in elk
design voor interieur en exterieur en kan worden uitgevoerd
met verschillende afwerkingen, kleuren en verlichting opties.
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Al onze automatische deuren voldoen volledig aan de EN
16005 veiligheidsnorm. Ze bevatten de nieuwste technologie
om een veilige toegang en uitgang voor iedereen te
verzekeren. De sensoren zijn van het hoogste veiligheidsniveau
en zorgen voor de juiste detectie, ook voor kinderen, mensen
met bagage en minder valide gebruikers van de deur. Evenals
het toevoegen van een stijlvolle look aan de entree van uw
gebouw, is de glazen en stalen constructie ook duurzaam,
makkelijk schoon te maken en uit te voeren als gecertificeerd
inbraakwerende deur.

Stijlvolle entree voor gebouwen zoals kantoren,
hotels, winkelcentra, luchthavens en medische
instellingen
Besparing op energiekosten door het minimaliseren
van warmte- en koelverliezen
Aan te passen aan het ontwerp en uitstraling van uw
gebouw
Aantrekkelijke, energiezuinige LED-verlichting
Meest geavanceerde technologie met hoogste
veiligheidsniveau

n

Duurzaam en gemakkelijk te reinigen materiaal

n

Optioneel inbraakwerende uitvoering.

WELKE TOURNIQUETDEUR IS VOOR UW GEBOUW
DE JUISTE ENTREE OPLOSSING?
Belangrijke aspecten voor het selecteren van het type
tourniquetdeur:
n

n
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Uw gebouwtype – de hoofdentree wordt meestal gezien
als het visitekaartje van het bedrijf. Welke uitstraling wilt u
aan uw gebouwtype geven en aan welke (functionele)
behoeften moet uw hotel, kantoor, instelling of gebouw in
de publieke sector voldoen

n

Het interieur begint bij de entree - welke kleuren,
materialen en architectonische vormgeving worden er
gebruikt in het gebouw?

n

Het gebruik van de entree – voor een soepele en
comfortabele doorstroming van bezoekers en
medewerkers zal een simulatie en capaciteitsberekening
worden gemaakt om de juiste capaciteit te waarborgen

n

Welke (extra) veiligheidsvoorzieningen zijn nodig – zoals
inklapbare / vouwbare deurvleugels om meer ruimte of
een vluchtweg te creëren, extra vergrendelingen of
inbraakwerendheid?
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Een lange ervaring en kennis van KONE People Flow ®
zorgt voor een veilig en efficiënt verkeer van personen
en goederen in gebouwen
Oplossingen en diensten voor automatische
gebouwdeuren, liften en roltrappen bij één aanbieder
Meest complete pakket aan deur- en toegangs
technieken tot gewenste totaalconcepten en
klantspecifieke oplossingen
Knowhow gehele levenscyclus: ontwerp, bouwproces,
onderhoud en modernisering
Hoogwaardige producten die voldoen aan alle
geldende normen en voorschriften
Energie-efficiënte en innovatieve deuroplossingen
voor alle gebouwtypen
Professionele onderhouds- en servicedienst met
unieke totaalconcepten, een groot netwerk service
technici, ondersteund door 24 uur per dag
ntenservice en online diensten.

KONE TOURNIQUETDEUR 30
Deze veelzijdige en duurzame draaideur is de basis oplossing voor een
moderne en efficiënte entree. Het zorgt voor een vlotte, comfortabele en
veilige doorstroming van mensen in gebouwen zoals in de retail en hotels.

KENMERKEN
n Duurzaam en gemakkelijk te reinigen materiaal
n Constructie voorzien van gehard veiligheidsglas
n Optioneel met nachtvergrendeling en inbraakwerende
uitvoering
n Optioneel met inklapbare / vouwbare deurvleugels

KONE TOURNIQUETDEUR 100 PRESTIGE
Deze premium-kwaliteit draaideur is de perfecte aanvulling op gebouwen
waar de visuele uitstraling (bijna) net zo belangrijk is als de prestaties.
Het hoogwaardige glas en staal design is volledig klantspecifiek aan te
passen voor een naadloze pasvorm met de moderne glazen gevels in
bijvoorbeeld exclusieve kantoorgebouwen en prestigieuze hotels.

KENMERKEN
n Volledig transparant glas met een prestigieuze uitstraling
n Constructie volledig met glas en enkele roestvrij stalen
onderdelen voor robuuste en duurzame entree
n Optioneel met inklapbare / vouwbare deurvleugels voor
40mm profielsysteem
n Aandrijfsysteem geïnstalleerd onder de deur of in het
plafond van de ruimte onder de deur
n Constructie mogelijk met profiel van 25 en 40 mm,
afhankelijk van de gevel en het gebouw

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Deurtype

KONE Tourniquetdeur 30

KONE Tourniquetdeur 100 Prestige

Gebouwtype

Capaciteit
doorstroming
(personen/minuut/
looprichting

Buitendiameter
(mm)

Totale
hoogte
(mm)

Doorgangshoogte
(mm)

Aantal
deurvleugels

Draaicirkel

Kantoor,
hotel

14 - 32

2100 - 3700

2300

2100

3 of 4

120 of 180

Kantoor,
hotel

11 - 22

o

o

Overige kenmerken

Zijpanelen:
8 mm. gelaagd glas
Thermische scheiding:
Op gevel niveau

2100 - 3300

2230

2100

3 of 4

o

o

120 of 180

Afwerking:
Gepoedercoat in een
RAL-kleur of zilver
geanodiseerd
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Bezoekadres Den Haag:
Rijn 10, 2491 BG Den Haag
Bezoekadres Veenedaal:
Accustraat 21, 3903 LX Veenendaal

WWW.KONE.NL

KONE biedt innovatieve en milieu-vriendelijke
oplossingen voor liften, roltrappen 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®,
KONE UltraRope™ en KONE InnoTrack™. U kunt deze
innovaties zelf beleven in bijvoorbeeld de Markthal in
Rotterdam, luchthaven Schiphol in Amsterdam of het
New Babylon gebouwencomplex in Den Haag.
Bij KONE zijn meer dan 52.000 toegewijde experts
werkzaam die u wereldwijd en lokaal van dienst zijn.
KONE Corporation

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment productontwerpen en -specificaties te wijzigen. Geen enkele
bewering in deze publicatie kan worden opgevat als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot enig product, de geschiktheid voor enig bepaald doel, verkoopbaarheid of
kwaliteit, of kan worden geïnterpreteerd als een voorwaarde van enige koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie zijn vervat. Er kunnen kleine verschillen bestaan in de
afgedrukte kleuren en de daadwerkelijke kleuren. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE Polaris™ en People Flow® zijn geregistreerde handelsmerken van KONE Corporation.
Copyright © 2015 KONE Corporation.
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