HØYHASTIGHETSHEISEN
MED INNEBYGD
TILKOBLING ER HER
KONE MiniSpace™ DX

EN HELT NY
HEISOPPLEVELSE
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Skill deg ut i mengden med
en helt ny heisopplevelse for
beboere og besøkende
Skap en ny heisopplevelse, realiser ideene
dine og inspirer brukerne med nye
kupéinnredninger, funksjonelle og slitesterke
materialer, direkte og indirekte belysning,
nye infotainment-funksjoner og nye,
modulbaserte anropsløsninger.

I en stadig mer digitalisert verden er alt
tilkoblet – og heisen er intet unntak.
Med KONE MiniSpace™ DX kan du skape en
helt ny type heisopplevelse for middels høye
og høye bygg.
DX står for Digital Experience (digital
opplevelse), for med KONE MiniSpace DX kan
du skape en opplevelse som virkelig kobles
sammen – på alle plan. Tilkoblingsmulighetene
gir forbedret personflyt og en rekke innovative,
nye tjenester som gjør hverdagen enda enklere
og mer underholdende.
KONE MiniSpace DX drives av den kompakte
heismotoren KONE EcoDisc®. Heisens
maskinrom er svært kompakt og bare en
forlengelse av heissjakten, noe som gjør
installasjonen enkel og kostnadseffektiv.
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Få mer ut av hver kvadratmeter
med tilkoblingsmuligheter
Ved å installere tilkoblingsmuligheter
i heisene dine gjør du dem smartere
og mer attraktive – slik at du får mer
ut av hver kvadratmeter. Nye tjenester,
muliggjort gjennom KONEs digitale
plattform, KONE Partner Ecosystem og
programmeringsgrensesnitt (API-er), gjør
hverdagen enda enklere og mer praktisk
for alle.
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Planlegg veien til suksess med
KONE som partner
Unngå feilbeslutninger og planlegg heisen
din ned til minste detalj med ekspertsupport.
Vi tilbyr også bærekraftige materialer og
teknologier, som hjelper deg å oppnå
miljøsertifiseringer og oppfylle gjeldende
sikkerhetskrav og standarder.

NØKKELSPESIFIKASJONER

API-klar

Tilkoblet

Maks. lastekapasitet
2000 kg

Maks. hastighet
4,0 m/s

Maks. løftehøyde
210 m

Maks. antall
etasjer 63

Maks. antall
personer 26

Maks.
gruppestørrelse 8
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Enkel oppgradering
Tilkoblet teknologi gir deg
mulighet til å oppgradere
etter hvert som behovene
endrer seg, ved å legge til nye
tilkoblede tjenester når du
trenger dem.

Klassens mest
miljøeffektive
Spar energi og reduser
bygningens karbonfotavtrykk
med vår miljøvennlige
heisteknologi, belysning og
standbyløsninger.

Mindre plass, raskere
konstruksjon
Maskinrommet er rett og slett en
forlengelse av heissjakten, noe
som gjør installasjonen enkel og
kostnadseffektiv.

FREMTIDSSIKRE
BYGNINGEN
DIN MED
TILKOBLINGSMULIGHETER
Vi har lagt til tilkoblingsmuligheter for
å gjøre KONE MiniSpace DX-heisene
enda smartere og mer attraktive enn
noensinne. Tilkoblet personflyt betyr
at heisen din aldri står stille, og at
bygningen din blir bedre og bedre for
hver oppdatering.
For at du skal føle deg trygg i den
digitale verden, er nettsikkerhet og
personvern integrert i våre digitale
tjenester og tilkoblinger. Ved å
overvåke våre digitale miljøer døgnet
rundt kan vi ivareta disse på en god
måte både nå og i fremtiden.
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FUNKSJONELLE,
SLITESTERKE MATERIALER
Med vårt nye utvalg av materialer, som
blant annet smarte laminater og overflater
som beskytter mot flekker og mikroriper,
kan du skape en bærekraftig og hygienisk
kupéinnredning som er enklere enn noensinne
å rengjøre og vedlikeholde, slik at den holder
seg like fin lenge.

INSPIRERENDE BELYSNING
Skap den rette atmosfæren med nye
belysningsløsninger. Vår nye serie inneholder
diffus, direkte og indirekte belysning, som
kan kombineres for en fantastisk effekt.

SKILL DEG UT I MENGDEN
MED EN HELT NY
HEISOPPLEVELSE FOR
BEBOERE OG BESØKENDE
Gi brukerne en opplevelse som inspirerer,
informerer og begeistrer. Med KONE MiniSpace DX
-heisene kan du utnytte digitaliseringen og skape
en heisopplevelse langt utenom det vanlige. En
helt ny serie med kupéinnredninger, materialer,
belysning og anropsalternativer, samt fullt
tilpasningsbare, digitale infotainment-løsninger
gir merverdi til bygningen din.

MODERNE,
BRUKERVENNLIG
ANROPSUTSTYR
La passasjerene overta styringen med
moderne og lett forståelige, modulbaserte
anropsalternativer for alle typer bygninger.

INSPIRERENDE
INFOTAINMENT-LØSNINGER
Skap en enda bedre opplevelse med
underholdnings- og kommunikasjonsløsninger
som gir bygningen en helt ny
brukeropplevelse.

KUNNSKAPSBASERT
DESIGN
Det er menneskene som gjør bygninger levende.
Derfor er vår designfilosofi basert på kunnskap
om mennesker, og tar hele heisopplevelsen med
i betraktning for å sikre at den kobles sammen på
alle plan – fra det visuelle til det emosjonelle og alt
imellom.

Creative Life

Gi energi og inspirasjon

Natural Wellness

Skap et rolig og avslappende rom

Modern Heritage
Skap en tidløs klassiker
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FÅ MER UT AV HVER
KVADRATMETER MED
TILKOBLINGSMULIGHETER
Smarte løsninger basert på tilkoblet, digital teknologi øker
ikke bare prisen på bygningen, de bidrar også til en raskere
salgs- og utleieprosess.
Ifølge en uavhengig undersøkelse* av 4000 leilighetsbeboere i
fire europeiske land:

78%

tror at bygninger vil
bli stadig smartere

70%

tror at smarte
bygningsfunksjoner
vil gjøre det lettere å
selge leiligheten deres

78%

tror at smarte
løsninger som KONE
Residential Flow**
øker leilighetens verdi

* Uavhengig undersøkelse utført i samarbeid med Kantar TNS Oy i 2018 i byer med
over 100 000 innbyggere.
** Alle dører, heiser og digitale skjermer i ett integrert system, som gjør det enklere å
komme hjem.

Med KONE MiniSpace DX kan du benytte deg av en helt ny serie
løsninger og tjenester, som gjør hverdagen enklere og mer praktisk
for brukerne. Disse omfatter blant annet digitale løsninger som KONE
Residential Flow for bedre tilgjengelighet og personflyt, og KONE 24/7
Connected Services for best mulig heistilgjengelighet.
KONE API-er gir deg også friheten til å utvikle dine egne smarte
bygningsløsninger, slik at du kan tilpasse heisopplevelsen ytterligere til
bygningens og brukernes behov.
Du kan også benytte deg av løsninger og tjenester utviklet av et stadig
økende antall partnere i KONE Partner Ecosystem.

BEDRE TILGJENGELIGHET OG KOMFORT
KONE 24/7 Connected Services leverer statusdata fra heisen for
enklere overvåking og feilsøking. Det gir bedre sikkerhet, full
transparens og trygghet – for skulle det skje noe, vet vi det allerede.
Med KONE Residential Flow kan du sørge for at bygningen din
skiller seg ut i et konkurransepreget marked og samtidig gjøre
beboernes hverdag enklere. Ved å koble bygningsdører, heiser,
informasjonsskjermer og dørtelefon-systemer til en brukervennlig
app på smarttelefonen, kan du bidra til å løse beboernes daglige
utfordringer, som tapte nøkler og at de går glipp av viktige
beskjeder eller leveranser.
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PLANLEGG VEIEN TIL
SUKSESS MED KONE
SOM PARTNER
Bygg grønnere og sørg for at prosjektet ditt
oppfyller alle krav når det gjelder regler og
standarder for bransjen, sikre og bærekraftige
materialer og ekspertsupport.

BYGG GRØNNERE
KONEs løsninger og fagkunnskap utgjør en stor forskjell når du
ønsker å oppnå miljøsertifiseringer som BREEAM og LEED.

BYGG I HENHOLD TIL STANDARDER
KONE MiniSpace DX er i samsvar med alle gjeldende regler og
standarder for bransjen. Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe
deg med spørsmål om blant annet tilgjengelighet, vandalsikring
og brannsikkerhet.

BYGG MED EN PARTNER
Du drar nytte av omfattende support gjennom hele bygningens
levetid, fra ekspertråd under planleggingen til fleksible
vedlikeholds- og moderniseringsløsninger og -tjenester.

KONE leverer nyskapende og miljøeffektive løsninger for heiser, rulletrapper,
automatiske dører og systemene som integrerer dem med dagens smarte bygninger.
Vi støtter kundene våre hele veien: fra utforming, produksjon og installasjon til
vedlikehold og modernisering. KONE er verdensledende når det gjelder å hjelpe
kundene våre med å sikre en jevn flyt av personer og varer i deres bygninger.
Vårt engasjement for kundene gjenspeiler seg i alle KONEs løsninger. Dette gjør oss
til en pålitelig samarbeidspartner gjennom hele bygningens livssyklus. Vi utfordrer
bransjens vedtatte sannheter. Vi er raske, fleksible og har et velfortjent omdømme
som teknologisk ledende, med innovasjoner som KONE MonoSpace® DX, KONE
NanoSpace™ og KONE UltraRope®.
KONE har nærmere 57 000 engasjerte eksperter som står til tjeneste globalt og lokalt.

KONE AS
Postboks 6009 Etterstad, 0601 Oslo
Ryenstubben 12, 0679 Oslo
+47 909 22 909
www.kone.no
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