
LÉPJEN BE A DIGITÁLIZÁLT 
EMBERÁRAMLÁS VILÁGÁBA 

KONE MonoSpace® DX



Gyorsuló ütemben digitalizálódó világunkban minden összekapcsolódik, és 
ez alól a felvonók sem jelentenek kivételt. A KONE MonoSpace® DX integrált 
konnektivitásával alapjaiban értelmezi újra a felvonó-felhasználói élményt 
– így még hatékonyabb emberáramlást valamint egy vadonatúj és inspiráló 
élményt hozva létre.   

A DX jelentése Digital Experience, mely a KONE MonoSpace® DX által olyan 
élményt nyújt, amely valóban és minden szinten összekapcsol. 

A KONE MonoSpace® DX a kompakt KONE EcoDisc® motor által biztosított 
meghajtás révén értékes helyet takarít meg az épületekben, teljesen 
kiváltva a gépházat. 

Legyen szó új épületről, átépítésről, modernizációról, nálunk talál rá 
megoldást! Lépjen kapcsolatba helyi KONE képviselőjével, és tudjon meg 
többet szolgáltatásainkról!

FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY: 
ÚJRAÉRTLEMEZVE Digitális konnektivitással felvonója 

okosabbá, vonzóbbá válhat  - így minden 
négyzetméterből a legtöbbet hozhatja ki. A 
KONE digitális platformja, Partnerhálózata, 
valamint az applikáció programozási felületei 
(API) által nyújtott új szolgáltatások még 
egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik a 
mindennapokat. 

1 Integrált konnektivitással minden 
négyzetméterből a legtöbbet 
hozhatja ki 

Értelmezze újra a felvonó-felhasználói 
élményt! Adjon új lendületet, és inspirálja 
felhasználóit megújult formavilágunkkal, 
funkcionális és hosszú élettartamú 
anyagainkkal, direkt és indirekt világítási 
megoldásainkkal, új információs 
médiafelületeinkkel és új szignalizációs 
elemeinkkel. Lépjen kapcsolatba helyi 
KONE képviselőjével, és tudjon meg többet 
szolgáltatásainkról!

2 Egyedi felhasználói élményt 
hozhat létre bérlői és látogatói 
számára 

Hozzon helyes döntést már az első lépésnél és 
tervezze meg felvonóját az utolsó részletig új 
generációs tervezési eszközeink segítségével! 
Éljen szakmai támogatásunkkal, használja 
fenntartható anyagainkat és technológiáinkat, 
hogy épülete minősített „Green Building” 
tanúsítványt szerezzen és megfeleljen a 
biztonsági előírásoknak és szabványoknak.

3 Válasszon partnert az okos és 
fenntartható  megoldásokhoz

SPECIFIKÁCIÓK

API 
ready 

Kapcsolódva 
 

Maximális 
teherbírás 
2500 kg 

Maximális sebesség 
3,0 m/s 

A-osztályú 
energiahatékonyság 
ISO 25745 minősítés

Maximális emelési 
magasság 

90 m 

Állomások 
maximális száma 

36  

Utasok 
maximális száma 

33 

Felvonók maximális 
száma egy csoportban

6 

CO2 kompenzációs 
opció 
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Hatékony térkihasználás

Azzal, hogy mindent a 
felvonóaknában helyezünk 
el, helyet szabadítunk fel 
hasznosabb célokra. Teljes 
felvonócsere esetében 
nagyobb kabin beépítésével 
és szélesebb ajtónyílásokkal a 
megközelíthetőség is javítható – 
sőt, a felszabadult gépterem akár 
kiadó területté is válhat.

A JÖVŐ KÖVETELMÉNYEINEK IS 
MEGFELELŐ ÉPÜLET INTEGRÁLT 
KONNEKTIVITÁSSAL 
Felvonóink új generációja piacvezető ökohatékony felvonónkat ötvözi a 
digitális konnektivitással: a KONE MonoSpace® DX felvonó így már okosabb és 
vonzóbb mint bármikor.

A digitális hálózatba kapcsolt emberáramlás azt jelenti, hogy felvonója 
állandóan lendületben van és minden frissítéssel az Ön épületének értékét 
növeli. 

Szolgáltatásainkat kiberbiztonsággal és adatvédelemmel integráltuk, hogy 
Önt a digitális világ minden kihívásától megkíméljük. Éjjel-nappal monitorozva 
óvjuk digitális környezetünket, hogy élvezze támogatásunkat a jelenben és a 
jövőben is.

Egyszerű bővíthetőség 

A meglévő vagy jövőbeni 
rendszerekbe történő digitális 
integrációnak köszönhetően 
nem jelent problémát az 
új digitális szolgáltatások 
csatlakoztatása akkor és úgy, 
ahogy Önnek szüksége van 
rá. A részletek tekintetében 
kérjük lépjen kapcsolatba 
helyi KONE képviselőjével, 
és tudjon meg többet 
lehetőségeinkről!

Kiemelkedő 
energiahatékonyság

Takarítson meg energiát és 
csökkentse épülete ökológiai 
lábnyomát gépházas, vagy 
gépház nélküli felvonóinkkal, 
ökohatékony KONE EcoDisc®  
emelőrendszerünkkel, 
tartós LED világításainkkal, 
regeneratív energia-
visszatápláló és 
energiatakarékos készenléti 
megoldásainkkal.
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HOZZÁADOTT 
ÉRTÉK INTEGRÁLT 
KONNEKTIVITÁSSAL 

INNOVATÍV MEGOLDÁSOKKAL 
A KÉNYELEM 
SZOLGÁLATÁBAN

78%
vallja, hogy az 
épületek egyre 

intelligensebbek 
lesznek

70%
vallja, hogy az 

intelligens 
épületfunkciók 
hozzájárulnak 
ahhoz, hogy 

lakását gyorsabban 
értékesíthesse

78%
vallja, hogy az 

intelligens 
megoldások növelik a 

lakás értékét

4 000 társasházi lakó részvételével négy európai országban 
végzett független felmérés eredménye alapján*:

*	 Független	felmérés,	amely	a	Kantar	TNS	Oy	céggel	együttműködésben	készült	
2018-ban	a	100	000	lakosnál	nagyobb	városokban.	www.kone.hu

Egy digitális kapcsolatokkal átszőtt korban az emberek 
többet várnak el azoktól a helyektől, amelyeken 
megfordulnak. A hálózathoz csatlakoztatott digitális 
technológiákon alapuló, intelligens összeköttetési 
megoldásaink nemcsak a prémium érték létrehozásában, 
hanem az ingatlanértékesítési- vagy bérleti folyamat 
eredményességét is segítik.
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A KONE MonoSpace® DX a KONE digitális 
platformján valamint biztonságos alkalmazás-
programozási felületein (API) keresztül új 
megoldásokhoz és szolgáltatások teljes 
tárházához fér hozzá, melyek egyszerűbbé és 
kényelmesebbé teszik a mindennapokat. 

Használja ki a KONE által folyamatosan 
fejlesztett digitális megoldásokat, mint 
például a KONE 24/7 Kapcsolt Szolgáltatások, 
melyek a berendezés teljes életciklusán át 
nyugalmat biztosítanak Önnek. 

Alkalmazás-programozási felületeink 
segítségével Ön intelligens épületmegoldások 
összeállításával az épület és a felhasználók 
igényeihez legjobban igazodó, egyedi 
felvonóélményt alkothat meg. 

A KONE emellett számos partnerrel is 
együttműködik, így Ön is élvezheti az általuk 
fejlesztett megoldásokat és szolgáltatásokat, 
melyek egyszerűen integrálhatóak a KONE DX 
új generációs felvonóihoz. 

API Ready: 
                Nyitott felhasználói felületek valamennyi KONE DX felvonóhoz

                Connect Ready: 
                Hozzáférés a digitális KONE platformhoz és a KONE Clouds-hoz

                Digitális megoldások: 
                Meglévő és jövőbeni megoldásokhoz tervezve

                Digitális intelligencia: 
                Intelligens, adaptív szolgáltatások

                Kiberbiztonság: 
               A digitális környezetek legmagasabb fokú biztonsági előírásainak betartása és azok 
               folyamatos felügyelete



SIKERES TERVEZÉS KONE 
TÁMOGATÁSSAL 

A KONE-val egyszerű a dolga. Egy komplex projekt során 
nagy a nyomás, hogy tartani tudjuk az ütemezést és 
a tervek szerint haladjunk. Kollégáink és partnereink 
– a szerelőktől kezdve a projektmenedzserekig – 
legfontosabb célkitűzése az, hogy kivívjuk ügyfeleink teljes 
elégedettségét, ezzel is piacvezetővé válva iparágunkban.  

Ezért dolgozunk a legjobb eljárásokkal és eszközökkel, 
hogy minden lépésében támogatni tudjunk Önt. 

PROFESSZIONÁLIS PROJEKTMENEDZSMENT
Amikor Ön megvárásolja egyik megoldásunkat, messze többet 
kap, mint egy egyszerű terméket beszereléssel. Minden általunk 
levezényelt projektet hasonló projekteken szerzett tapasztalattal 
rendelkező, elkötelezett, képzett projektmenedzserek és 
szerelésvezetők irányítanak.

ÉPÜLET INFORMÁCIÓS MODELLEZÉS (BIM)
Igény esetén a tervezési folyamatot a BIM digitális tervezési 
technikával támogatjuk. Így segítünk Önnek projektjei 
átláthatóságában és optimalizációjában. 

FELVONULÁSI TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS
Monitorozzuk és jelentjük a felvonulási terület készenléti állapotát, 
így támogatva partnereinket, hogy a felszerelés megkezdésekor 
minden megfelelően rendelkezésre álljon.   

HATÉKONY BESZERELÉS
A KONE felvonószerelési eljárása nem igényel állványozást, így 
költséget takarít meg és a területen nem hátráltat más építési 
tevékenységet.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Az átadás előtt minden szükséges intézkedést megteszünk azért, 
hogy Ön magas minőségű megoldást kapjon, mely az első naptól 
kezdve rendeltetésszerűen működik.
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Nyújtson olyan felhasználói élményt, amely inspirál 
és tájékoztat. A KONE MonoSpace® DX felvonókkal 
kihasználhatja a digitalizálás lehetőségeit, hogy a 
felvonóval való közlekedés több legyen a megszokottnál. 
A fülkedizájn, az anyag-, a világítási és szignalizációs 
opciók teljesen új kínálata, valamint a tökéletesen 
illeszthető, digitális információs médiafelületek növelik 
épületének értékét. A részletek tekintetében kérjük 
lépjen kapcsolatba helyi KONE képviselőjével, és tudjon 
meg többet lehetőségeinkről.

EGYEDI FELHASZNÁLÓI 
ÉLMÉNY ÜGYFELEINK 
SZÁMÁRA

FUNKCIONÁLIS, TARTÓS 
ANYAGOK 
Állítson	össze	olyan	egészséges	és	
higiénikus	fülkebelsőt,	mely	minden	eddiginél	
egyszerűbben	tisztán	tartható	és	amely	
új	anyagkínálunk,	laminált,	folttaszító	és	
karcolásmentes	felületeink	segítségével	
mindig	a	legjobb	formájában	ragyog.	

MAGÁVAL RAGADÓ 
VILÁGÍTÁS 
Használja	magával	ragadó	világításainkat	és	
teremtsen	egyedi	hangulatot.	Új	kínálatunk	
szórt	fényű,	direkt	és	indirekt	világítási	
elemeket	is	tartalmaz.	Kombinálja	őket	és	
nyűgözze	le	utasait.

EMBERKÖZPONTÚ 
KIALAKÍTÁS 
Az	épületek	legfontosabb	elemei	az	
emberek.	Ezért	tervezési	filozófiánk	
emberközpontú	megközelítésből	indul	ki,	
melyben	a	látványvilágtól	az	érzelmekig	
minden	a	felvonóban	szerzett	élménynek	van	
alárendelve.

BIZTONSÁGOSABB 
UTAZÁS 

A	KONE	Légtisztító	berendezés	tisztább,	
frissebb	levegőt	biztosít	a	felvonófülkében	
azáltal,	hogy	a	PCO™	(fotokatalitikus	
oxidáció)	légtisztító	technológiával	csökkenti	a	
levegő	szennyezőanyag	tartalmát.	
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PARTNER AZ OKOS 
ÉS FENNTARTHATÓ 
MEGOLDÁSOKHOZ
Korunkban elegendhetetlen, hogy olyan okos, 
fenntartható és alkalmazkodó épületeken 
dolgozzunk együtt, melyek szembenéznek a jövő 
kihívásaival. Új generációs tervezési eszközeink, 
biztonságos és fenntartható anyagaink és szakmai 
támogatásunk segítségével Ön úgy építkezhet 
“zölden” hogy épületei garantáltan megfelelnek az 
iparági előírásoknak és szabványoknak. 

ÉPÍTKEZÉS ZÖLDEN 
Felvonómegoldásaink és szakmai támogatásunk segít abban, 
hogy épületei a világ vezető szervezetei, a „LEED”, a „BREEAM” 
kritériumainak megfelelően szerezzék meg a minősítési 
krediteket és tanúsítványokat.

ÉPÍTKEZÉS A SZABVÁNYOK SZERINT 
A KONE MonoSpace® DX minden iparági előírásnak és 
szabványnak megfelel. Akadálymentesítés, vandálbiztosság és 
tűzvédelmi előírások tekintetében kérje KONE képviselőjének 
támogatását!   
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TERVEZZE MEG 
FELVONÓJA DIZÁJNJÁT

 
A digitális, könnyen 

használható eszközök 
segtítenek az Ön igényeire 

szabott felvonódizájn 
kialakításában. 

PRÓBÁLJA KI MOST ⬁



A KONE innovatív és energiahatékony megoldású felvonókat, mozgólépcsőket, valamint olyan rendszereket kínál, melyek a 
mai intelligens épületekkel hálózati csatlakozás szempontjából kompatibilisek.

Ügyfeleinket minden lépésnél támogatjuk: a tervezéstől kezdve a kivitelezésen és a telepítésen át egészen a karbantartásig 
és a modernizálásig. Ügyfeleinkkel együtt arra törekszünk, hogy a személyek és áruk mozgása az épületekben 
zökkenőmentesen történjen. 

Minden megoldásunk tükrözi elkötelezettségünket ügyfeleink felé. Ez tesz bennünket megbízható partnerré az épület teljes 
élettartama során. Állandó újító szemlélettel állunk hozzá az iparági megoldásokhoz. Gyorsak és rugalmasak vagyunk, 
és iparágunkban vezető technógiai szerepet töltünk be az olyan innovatív megoldásainknak köszönhetően, mint a KONE 
MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ és KONE UltraRope®. 

A KONE közel 57.000 elkötelezett és hozzáértő munkatársa világszerte és helyileg az Ön rendelkezésére áll. 

Ez a kiadvány általános információs célokat szolgál. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a termékek formatervezését vagy specifikációját bármikor 
megváltoztassuk. Az ebben a kiadványban szerepő kijelentések nem kötelező érvényűek; sem kifejezett, sem pedig írásos garanciának vagy a 
tulajdonságokkal kapcsolatos ígéretnek nem minősülnek; nem szerepel benne nyilatkozat bizonyos célokra történő használatra vonatkozóan. A 
termékek és a képek között színeltérések vannak. A KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® és People Flow® KONE Corporation bejegyzett 
védjegyei. Copyright © 2022 KONE Corporation.

KONE FELVONÓ KFT. INFORMÁCIÓS VONAL: +36 1 239 6025
 

24 ÓRÁS HIBABEJELENTŐ VONAL: 06 80 5663 24

Általános kérdések esetén ügyfélfogadási 
időben keressen minket telefonon. 

Ha a berendezés működésében zavart észlel, hívja hibabejelentő 
számunkat.

Madarász Viktor u. 47-49.
1138 Budapest

www.kone.hu


