ENKLERE
Å KOMME HJEM
KONE Residential Flow

Å KOMME HJEM
BLE MED EN GANG
MYE ENKLERE
Hjemmet skal være et sted der
du kan slappe av og koble av fra
hverdagsproblemene. Små ting, som å
komme enkelt inn gjennom hoveddøren,
slippe inn gjester eller planlegge
hjemleveranser, skal gå enkelt og smidig.
Det er her teknologien kommer inn i
bildet. Med KONE Residential Flow er det
slutt på å åpne tunge inngangsdører, lete
etter nøkler og gå glipp av leveranser eller
informasjon til husets beboere. Å komme
hjem er rett og slett blitt smidigere!


Åpne døren før du kommer frem – smarttelefonen
er nøkkelen.



Få VIP-behandling. Når du kommer inn i
bygningen, tilkalles heisen automatisk, dørene
åpnes og heisen tar deg rett til etasjen din.



Gå ikke glipp av viktige beskjeder om din bolig.
Hold deg oppdatert via smarttelefonen eller
digitale informasjonsskjermer.



Ta imot gjestene dine uansett hvor du er. Bruk
smarttelefonen til å åpne inngangsdøren for
besøkende.



Aldri mer nøkler på avveie. Gi familie og venner
midlertidige, elektroniske nøkler i stedet.



Lett å bestille, rask å installere og enkel å
vedlikeholde – vi tar oss av alt!
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III

NOTIFICATIONS
Appartment 2A
has new tenants
moving in today.

II

I

OPEN

KONE ACCESS


Lås opp og åpne inngangsdøren automatisk



Ta heisen direkte til din etasje uten å trykke på
en eneste knapp

KONE FLOW™ APP – DIN NYE
INNGANGSNØKKEL
Med KONE Residential Flow fungerer smarttelefonen som
din nye nøkkel, og du har alt du trenger i den brukervennlige
KONE Flow-appen. Med smarttelefonen kan du åpne dører
automatisk, slippe inn besøkende, opprette elektroniske
nøkler til familie og venner og holde deg oppdatert med
viktig informasjon om boligen din.

OPEN

EN HJELPENDE HÅND FOR BOLIGFORVALTERE
Med digital administrasjon av boliginformasjon og
kommunikasjon sparer boligforvaltere mye tid, forbedrer
informasjonsflyten og kan enkelt fordele nøkler via et digitalt
administrasjonssystem.

KONE VISIT


Ta imot dine gjester med smarttelefonen





Åpne for besøkende med et tastetrykk, uansett
hvor du befinner deg

Del viktig informasjon om boligen og bygningen enkelt og
eksternt fra den enheten som passer best.



Oppdater informasjon om boligen og bygningen med et
par enkle klikk.



Spar tid og arbeid.
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NOTIFICATIONS

II

Appartment 2A
has new tenants
moving in today.

NOTIFICATION:

I

KONE INFORMATION

1

Ta kontakt med KONE.
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Vi utarbeider et forslag til løsning tilpasset
din eiendom.



Få viktig informasjon om boligen og bygningen
direkte på din smarttelefon
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En fagperson besøker bygningen og
vurderer dine behov.



Hold deg oppdatert om boligen og bygningen,
været eller kollektivtrafikkens rutetider via
infoskjermer i oppgangen og i heisen
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Når du er fornøyd med bestillingen, tar
vi oss av resten og holder deg oppdatert
gjennom hele prosessen.
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KONE leverer innovative og miljøeffektive
løsninger for heiser, rulletrapper og automatiske
dører samt systemene som integrerer dem med
dagens intelligente bygninger.

Vi støtter våre kunder gjennom hvert trinn i
prosessen fra design, produksjon og installasjon
til vedlikehold og modernisering. KONE er
verdensledende når det gjelder å hjelpe
kundene med å håndtere en smidig person- og
vareflyt i deres bygninger.

KONEs kundeengasjement gjenspeiles i alle våre
løsninger. Det gjør oss til en pålitelig partner
gjennom hele bygningens livssyklus. Vi
utfordrer den tradisjonelle viten i bransjen. Vi er
raske, fleksible og har et velfortjent omdømme
som teknologisk ledende, med nyskapninger
som KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ og
KONE UltraRope®.

KONE har rundt 55 000 engasjerte
ekspertmedarbeidere som hjelper deg globalt
og lokalt.

Ta gjerne kontakt med oss for
en kostnadsfri vurdering!
909 22 909
konenorge@kone.com
www.kone.no

Se hvordan det fungerer på kone.no/residential-flow
Denne brosjyren er kun beregnet på å gi generell informasjon, og vi forbeholder oss retten til når som helt å endre produktenes utforming og spesifikasjoner. Ingen formuleringer i brosjyren skal tolkes som en
garanti eller et vilkår, verken uttrykt eller underforstått, i forbindelse med et produkt, dets egnethet for spesielle formål, salgbarhet, kvalitet eller fremstilling av vilkårene i en kjøpsavtale. Det kan forekomme små
avvik mellom trykte og faktiske farger. KONE Flow™ og People Flow® er registrerte varemerker for KONE Corporation. Copyright © 2018 KONE Corporation.
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