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deze uitgave is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Wij behouden ons het recht voor om productontwerpen en specifi caties op elk moment te wijzigen. geen 
enkele bewering in deze publicatie kan worden uitgelegd als een impliciete dan wel expliciete garantie of toestand met betrekking tot enig product, de geschiktheid ervan voor een 
bepaald doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit, of mag worden geïnterpreteerd als een voorwaarde of bepaling van enige verkoopovereenkomst voor de producten of diensten in deze 
publicatie. er kunnen kleine verschillen optreden tussen de gedrukte en de werkelijke kleuren. KOne, dedicated to people flow™, KOne uniswing™, KOne Customer Care Center™ zijn 
geregistreerde handelsmerken van KOne Corporation. Copyright © 2010 KOne Corporation.
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KOne biedt innovatieve en milieu-vriendelijke 

oplossingen voor liften, roltrappen, 

gevelliftinstallaties en deur systemen. 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.

Liften, Roltrappen  
en Gevelliftinstallaties
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
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de smalle Zijde 20a, 3903 lp  veenendaal
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KONE UniDrive®: de nieuwe standaard!
Een universele state-of-the-art besturing van uw automatische schuifdeuren, 
ongeacht het type en merk!



Met de KONE UniDrive® is KONE er in geslaagd om een 

universele state-of-the-art oplossing te creëren voor de 

besturing van automatische schuifdeuren. De KONE 

UniDrive® is speciaal ontwikkeld voor de modernisering en 

reparatie van het “hart” van de automatische schuifdeur: 

de besturingseenheid. De KONE UniDrive® is een universele 

besturingseenheid die toegepast kan worden op een brede 

range van merken en typen automatische schuifdeuren. Met 

andere woorden: de KONE UniDrive® is dé oplossing voor 

een kosten-efficiënte en snelle modernisering, vervanging of 

reparatie van de besturing van uw automatische schuifdeur, 

ongeacht het type en merk! Waar normaal gesproken veel van 

de oude componenten van de schuifdeur moeten worden 

verwijderd of modificaties moeten worden uitgevoerd aan de 

bestaande constructie met een bijbehorende grote kans op 

complicaties, zal dit met de KONE UniDrive® tot het verleden 

behoren! De KONE UniDrive® maakt zoveel mogelijk gebruik 

van de bestaande constructie en zorgt daardoor voor een 

probleemloze modernisering of reparatie. Met een simpele 

druk op de knop sluit de KONE UniDrive® naadloos aan op 

de bestaande aandrijving en motor en werkt uw schuifdeur 

weer als nieuw. 

KONE UniDrive®

De nieuwe standaard voor merkonafhankelijk onderhoud!

Belangrijke voordelen van de KONE UniDrive®:

n Universele besturingseenheid voorzien van de nieuwste 

technologie

n Merk- en type onafhankelijke modernisering, vervanging of 

reparatie van uw schuifdeur

n Geen bouwkundige aanpassingen noodzakelijk

n Zelfs geschikt voor inpassing in ’s werelds meest compacte 

deurautomaten

n Service indicator, het systeem controleert zichzelf en geeft 

aan wanneer onderhoud noodzakelijk is

n Vanwege het universele karakter is altijd een snelle levering 

gegarandeerd

n Modulaire bouw, continue controle van batterijen en 

veiligheidssensoren voor hoge veiligheid

n Gebaseerd op meer dan 35 jaar ervaring van KONE met 

automatische schuifdeuren
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Daarnaast heeft KONE de zogenaamde KONE UniDrive® 

Retrofit Kit ontwikkeld. Met als basis de KONE UniDrive® zijn in 

deze kit een aantal componenten opgenomen (o.a. een motor) 

die specifiek op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor is het mogelijk 

om zonder aanpassingen aan de bouwkundige constructie en 

rail uw deur van een compleet nieuw binnenwerk te voorzien. 

Daarmee beschikt u tegelijkertijd weer over een deur die 

voldoet aan de hoogste standaarden!
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Deze publicatie is ter informatie. We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp of specificaties. Geen enkele uitspraak in 
deze publicatie mag worden begrepen als garantie of voorwaarde – expliciet dan wel impliciet – met betrekking tot enig product of de geschiktheid van dat product 
voor bepaald gebruik, en zo mag ook geen enkele uitspraak in deze publicatie worden uitgelegd als een voorbeeld van de algemene voorwaarden van een koop-
overeenkomst of een aanpassing daarvan. Tussen de hier getoonde kleuren en de kleuren zoals die in werkelijkheid zijn, kunnen kleine verschillen bestaan.
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KONE Deursystemen is onderdeel van KONE. KONE, in 1910 in Finland opgericht, 

is één van de grootste producenten van liften en roltrappen ter wereld. KONE 

ontwerpt, produceert, installeert, moderniseert en onderhoudt liften, roltrappen, 

rolpaden, automatische deuren en gevelliftinstallaties. Wereldwijd levert KONE zo’n 

40.000 nieuwe installaties per jaar en voert onderhoud uit aan nog eens 600.000 

liften en roltrappen en ca. 300.000 automatische deuren en gevelliftinstallaties.

De circa 1000 werknemers van KONE Nederland zorgen ervoor dat uw installaties 

veilig en betrouwbaar zijn. De servicecentra zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 

bereikbaar en staan dag en nacht paraat om eventuele problemen op te lossen.

KONE stelt de hoogste kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen aan de producten, 

dienstverlening en procesbeheersing. Om dit te waarborgen is KONE Deursystemen BV 

gecertificeerd volgens:

- ISO 9001:2000

- VCA**

KONE Deursystemen voert in Nederland onder andere de volgende merken:


