WELKOM IN EEN NIEUW
TIJDPERK VAN DIGITALLY
ENABLED PEOPLE FLOW
KONE MonoSpace® DX

DE LIFTERVARING
GEHERDEFINIEERD
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Herdefinieer de gebruikerservaring van uw
lift, breng uw visie tot leven en inspireer
gebruikers met onze nieuwe liftcabineinterieurs, functionele en duurzame
materialen, directe en indirecte verlichting,
nieuwe infotainmentopties en nieuwe
modulaire signalering.

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld is
alles met elkaar verbonden. Liften zijn daar
geen uitzondering op. De KONE MonoSpace DX
herdefinieert de liftervaring met ingebouwde
connectiviteit voor een verbeterde people
flow en een geheel nieuwe en inspirerende
gebruikerservaring.
DX staat voor digital experience; dankzij de KONE
MonoSpace DX kun je een ervaring creëren die op
elk niveau verbindt.
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BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

API
gereed

Verbonden

Max. hefvermogen
2.500 kg

Max. snelheid
3.0 m/s

Max. 90 m
hefhoogte

Max. 36
verdiepingen

Max. 33
personen

Max. 6 liften
in groep

Haal meer uit elke vierkante
meter met ingebouwde
connectiviteit
Voeg connectiviteit toe aan uw liften om ze
slimmer en meer gewild te maken. Hierdoor
haalt u meer uit elke vierkante meter. Nieuwe
diensten van het digitale platform van KONE
en KONE Partner Ecosystem evenals
application programming interfaces (API’s)
zorgen ervoor dat het dagelijkse leven voor
iedereen makkelijker en comfortabeler wordt.

Dankzij de compacte KONE EcoDisc® liftmachine
is een machinekamer overbodig en bespaart u
waardevolle ruimte in uw gebouw.
Of u nu een nieuw gebouw ontwerpt of de
liftinstallatie(s) in een bestaand gebouw
vervangt, wij hebben een passende oplossing.
Neem contact op met uw lokale KONEvertegenwoordiger voor meer informatie.

Onderscheid uzelf door
uw huurders en bezoekers
een geherdefinieerde
gebruikerservaring te bieden
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Maak een plan voor succes met
KONE als partner
Maak in één keer de juiste keuzes door tot in
de kleinste details een liftplanning te maken
met onze next-generation planning tools.
Profiteer van onze deskundige ondersteuning,
duurzame materialen en hoogwaardige
technologie om uw duurzaamheidsdoelen
te bereiken en te kunnen voldoen aan
veiligheidsstandaarden.
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Makkelijk te upgraden
Dankzij eenvoudige digitale
integratie en de mogelijkheid
om in de toekomst te
upgraden als uw behoeften
veranderen, bent u helemaal
klaar om nieuwe connected
services toe te voegen waar
en wanneer u deze nodig
heeft.

Best-in-class
eco-efficiëntie
Bespaar energie en verklein
de CO2-voetafdruk van uw
gebouw door onze eco-efficiënte
liftmachine, verlichting en
standby-oplossingen.

Ruimte efficiëntie
Door alle onderdelen in de
liftschacht te plaatsen wordt
efficient met ruimte omgegaan.
Bij het volledig vervangen van een
lift kunnen we de toegankelijkheid
van de lift verbeteren met een
grotere cabine en een bredere
deur. De ruimte die werd
ingenomen door de machinekamer
kan in dit geval gebruikt worden
als verhuurbaar vloeroppervlak.

MAAK UW GEBOUW
TOEKOMSTBESTENDIG
MET INGEBOUWDE
CONNECTIVITEIT
De KONE MonoSpace DX combineert
onze marktleidende eco-efficiente
liften met connectiviteit en maakt deze
slimmer en meer gewild dan ooit.
Connected people flow betekent dat uw
liftoplossing nooit stil staat en dat uw
gebouw bij elke update verbetert.
Al onze verbindingen zijn beveiligd met
cybersecurity- en privacy-oplossingen
zodat u met een gerust hart van onze
digitale services gebruik kunt maken.
Door onze digitale omgevingen strikt
te monitoren kunnen wij deze voor u
onderhouden, nu en in de toekomst.
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ONDERSCHEID UZELF MET
EEN GEHERDEFINIEERDE
GEBRUIKERSERVARING
VOOR HUURDERS EN
BEZOEKERS
Bied uw huurders en bezoekers een gebruikerservaring
die inspireert, informeert en verrast. Dankzij de
KONE MonoSpace DX liften gebruikt u de kracht van
digitalisering om een liftervaring ver voorbij het
gewone te laten gaan. Een heel nieuw assortiment
aan cabinedesigns, materiaalopties, verlichtings- en
signaleringskeuzes evenals volledig op maat gemaakte
digitale infotainmentoplossingen voegen waarde toe
aan uw gebouw.

FUNCTIONELE, DUURZAME
MATERIALEN

INDRUKWEKKENDE
VERLICHTING

MODERNE, INTUÏTIEVE
GEBRUIKERSINTERFACES

INSPIRERENDE
INFOTAINMENT

Creëer een gezond en hygiënisch liftinterieur
dat eenvoudig is in onderhoud en makkelijk
schoon te maken. Dankzij ons nieuwe
assortiment aan materialen, zoals smartsurface panelen en vlek- en krasbestendige
oppervlakken, blijft de lift er piekfijn uitzien.

Creëer de juiste sfeer met indrukwekkende
verlichting. Ons nieuwe assortiment
bevat diffuse en directe verlichting die
gecombineerd kan worden voor een
prachtig effect.

Geef passagiers de controle met moderne en
intuïtieve modulaire signalering voor elk type
gebouw.

Van heldere, duidelijke, gemakkelijk te
updaten infotainmentschermen in de liftcabine
tot volledig op maat gemaakte mediacontent.
KONE DX liften bieden een groot aantal
verschillende manieren om passagiers te
informeren, entertainen en inspireren.

MENSELIJK INZICHT GEDREVEN ONTWERP
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Mensen zijn de levensader van een gebouw. Onze designfilosofie is gebaseerd op een aanpak
gedreven op menselijk inzicht die rekening houdt met de volledige liftrit om ervoor te zorgen dat
deze aansluit op elk niveau – van visueel tot emotioneel en alles daartussen.

CREATIVE LIFE

Energie geven en inspireren

NATURAL WELLNESS

Creëer een kalme, ontspannen ruimte

MODERN HERITAGE

Vervaardig een tijdloze klassieker
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HAAL MEER UIT ELKE
VIERKANTE METER MET
INGEBOUWDE CONNECTIVITEIT

VOEG INNOVATIEVE
SERVICES TOE OM GEMAK EN
COMFORT VERBETEREN

In een wereld die steeds meer verbonden raakt, verwachten
mensen meer van de ruimtes waarin ze wonen en werken.
Dankzij slimme oplossingen gebaseerd op verbonden digitale
technologie kan de prijsstelling van gebouwen naar een
hoger niveau worden getild en bovendien kan dit het koop- of
huurproces versnellen.

Connectiviteit maakt diensten mogelijk zoals
het integreren van data over de status van de lift
met het managementsysteem van het gebouw
voor een moeiteloze en volledige monitoring
en probleemoplossing. Of de mogelijkheid
voor mensen om de lift op te roepen met hun
smartphone of met andere apparaten zoals
intercoms in huis.

Een onafhankelijk onderzoek* onder 4.000 bewoners van
appartementen in vier Europese landen toont aan:

78%

is van mening dat
gebouwen steeds
slimmer worden

70%

is van mening dat ze
door slimme features
hun appartement
sneller zullen
verkopen

78%

is van mening dat
dankzij slimme
oplossingen zoals
KONE Residential
Flow de waarde van
appartement zal
stijgen

Respondenten gaven aan dat KONE Residential Flow zal leiden tot een
waardetoename van hun appartement met 2-10%. Het weergegeven
voorbeeld gaat uit van een waardetoename van 5%.

€31 000

Kostenbesparing in
vergelijking tot een
traditioneel intercomsysteem

PRAKTIJKVOORBEELD
# appartementen: 100
Grootte: +/- 50 m²
Prijs: +/- 5.000 €/m²

SNELLE AFHANDELING

In vergelijking tot een gebouw
zonder Residential Flow

+€1 200 000

Toegenomen waarde van het
gebouw

* Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Kantar TNS Oy in 2018 in
steden met meer dan 100.000 inwoners.

KONE MonoSpace DX gebruikt het digitale
platform van KONE en veilige API’s om liften
aan te sluiten op een geheel nieuwe reeks
aan oplossingen en services om het leven van
gebruikers gemakkelijker en comfortabeler te
maken.
Profiteer van onze digitale oplossingen zoals
KONE Residential Flow voor verbeterde people
flow, toegankelijkheid en om het dagelijkse
leven van bewoners eenvoudiger te maken en
KONE 24/7 Connected Services voor zorgeloos
onderhoud tijdens de levensduur van de lift.
Met de API’s van KONE heeft u de vrijheid
om zelf slimme oplossingen te ontwikkelen. U
kunt de liftervaring volledig afstemmen op de
behoeften van de gebruikers van uw gebouw.
U kunt ook profiteren van de oplossingen en
services ontwikkeld door het groeiende aantal
partners van het KONE Partner Ecosystem,
dat oplossingen ontwikkelt die kunnen worden
geïntegreerd met de KONE MonoSpace DX
Liften.
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BOUW SLIMMER
Onze hypermoderne planningtools helpen u bij het maken van de juiste
beslissingen, besparen u tijd en plannen uw lift tot in het laatste detail.

KONE MONOSPACE DX LIFTEN
Ontdek welke liftoplossing voldoet
aan uw behoefte in drie snelle en
eenvoudige stappen.

KONE LIFTPLANNER
Krijg toegang tot alle technische
data en liftspecificaties die u
nodig heeft in één eenvoudig te
gebruiken tool, inclusief CAD en
BIM bestanden die u makkelijk kunt
downloaden.

PLAN UW SUCCES MET KONE
ALS PARTNER

KONE CARDESIGNER

Bouw groener en zorg ervoor dat uw project op schema loopt en
voldoet aan geldende normen met onze hypermoderne planning tools,
veilige en duurzame materialen en onze deskundige ondersteuning.

BOUW GROENER

BOUWEN VOLGENS DE NORMEN

De oplossingen en expertise van KONE kunnen
het verschil maken wanneer u zich bijvoorbeeld wilt
certificeren voor duurzaamheidskenmerken zoals
BREEAM en LEED.

De KONE MonoSpace DX lift voldoet aan alle relevante
normen en standaarden. Neem contact op met de
meest dichtbij zijnde KONE-vertegenwoordiger voor
informatie over hoe we u kunnen ondersteunen met
zaken zoals toegankelijkheid, vandaalbestendigheid en
de naleving van brandcodes.

Bekijk onze thematische
ontwerprichtlijnen or creëer uw
eigen unieke liftcabinedesign
door materialen, verlichting en
accessoires te combineren en uw
ontwerp tot leven te brengen in 3D
modellen.

BEKIJK ONZE PLANNINGSTOOLS
www.kone.nl/tools-downloads

KONE levert innovatieve en eco-efficiente oplossingen voor liften, roltrappen,
automatische deuren evenals de systemen die ervoor zorgen dat deze oplossingen
geïntegreerd worden met de hedendaagse smart gebouwen.
Wij ondersteunen onze klanten gedurende het gehele traject; van het design, de
bouw en installatie tot het onderhoud en renovatie. KONE is wereldleider in het
ondersteunen van klanten in het beheersen van de flow van mensen en goederen in
hun gebouwen.
De toewijding aan onze klanten is terug te zien in alle oplossingen van KONE.
Hierdoor zijn we een betrouwbare partner gedurende de gehele levenscyclus van
een gebouw. Wij dagen de algemeen aanvaarde oplossingen in onze industrie
uit. Wij zijn snel, flexibel en hebben een welverdiende reputatie als een leider in
technologie met innovaties zoals KONE MonoSpace® DX, KONE MiniSpaceTM en
KONE UltraRope®.
KONE heeft bijna 57.000 toegewijde experts in dienst om u wereldwijd en lokaal van
dienst te zijn.

KONE B.V.
Rijn 10
2491 BG DEN HAAG
Tel. 070 – 317 1000
E-mailadres: nederland@kone.com
www.kone.nl
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