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SUUNNITElTU EROTTUMAAN
Katseen vangitsevaa muotoilua. Kiinteistön ilmettä ehostavia huoliteltuja pintoja. Tunnelmaa ja 
ilmapiiriä kohentava valaistus. Inspiroivia ja miellyttäviä materiaalien yhdistelmiä. KONE Design 
Collection tuo hissiin tunnetta.

KONE DESIgN COllECTION
KONEen palkitun design-
tiimin suunnittelema KONEen 
sisustusvalikoima tarjoaa 
monipuolisen valikoiman hissikorien 
sisustuksia. Voit valita hissisi 
sisustuksen tästä valikoimasta 
tai luoda ainutlaatuisen ilmeen 
yhdistelemällä kattavasta 
materiaalien, värien, pintojen ja 
kuvioiden valikoimasta ja yhdistää 
ne haluamiisi valaistuksiin ja 
yksityiskohtiin.

HYVÄ DESIgN lUO ARVOA
Kauniisti suunnitellulla hissillä on 
merkittävä vaikutus kiinteistön 
kokonaiskuvaan ja viihtyvyyteen. 
Paras käyttäjäkokemus yhdistettynä 
miellyttävään korin sisustukseen 
kohentaa kiinteistön kokonaiskuvaa 
asuintaloista hotelleihin ja toimisto-
ista liikekeskuksiin.  

PERUSTEEllISEEN TUTKI-
MUKSEEN POHjAUTUVAA 
HUIPPUDESIgNIA
KONEen sisustusvalikoima perustuu 
vuosien tutkimukseen. Jatkuva 
perehtyminen arkkitehtuurin, 
suunnittelun ja materiaaliteknologian 
uusimpiin trendeihin on luonut pohjan 
ammattilaisten suunnittelemalle 
kokoelmalle, jota on helppo soveltaa 
erilaisissa ympäristöissä. Ainutlaatuiset 
kuvioinnit ja materiaalit on suunniteltu 
ainoastaan KONEelle yhteistyössä 
tutkimus- ja tuotekehitysyksikön ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.

n Huolellisesti suunniteltu    
 hissi luo positiivista tunnetta   
 asuintalojen arkeen, missä hissin   
 kauniit yksityiskohdat yhdistyvät   
 käyttäjäystävällisiin ominaisuuksiin.
n Inspiroivan muotoilun    
 yhdistäminen hissin luotettavaan   
 toimintaan ja erinomaiseen   
 käytettävyyteen luo positiivisen   
 kuvan hotellien ja liikekeskuksien   
 vieraille ja asiakkaille.
n Tyylikäs ja suorituskykyinen hissi   
 vakuuttaa nykyiset ja mahdolliset   
 tulevat toimistojen vuokralaiset. 

4 Red Dot -palkintoa

2 Good Design -palkintoa
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Sisustusvalinnan helppous. Yli 50 toimivaa ja houkuttelevaa, 
KONEen palkitun design-tiimin luomaa valmista korinsisustusta.

Joustavin ja monipuolisin valikoima. Yli 100 materiaalia 
ja lisävarustetta, joista voi vapaasti yhdistellä haluamansa 
kokonaisuuden kaikkiin KONEen hissiratkaisuihin.  

Innovatiivisimmat materiaali- ja valaistusratkaisut. Eri 
pintamateriaalien, kuviointien ja 3D-vaikutelman yhdistelmä 
seinämateriaaleissa yhdistettynä uudenlaisiin valaistusratkaisuihin 
luo upean visuaalisen vaikutelman.  

Palkittua designia. KONEen hissi- ja merkinantolaitekonseptit ovat 
saaneet sekä red dot - että Good Design -palkintoja.

MIKÄ EROTTAA KONEEN DESIgNIN MUISTA

3

4

2
1

Ajattele kiinteistön ilmettä:

n  Minkälaisen lopputuloksen haluat saavuttaa? Modernin   
 vai perinteisen? Rohkean ja erottuvan vai hienostuneen ja   
 minimalistisen?
n  Minkälaista tunnelmaa etsit? Kylmää ja valoisaa vai lämmintä ja  
 kodikasta?
n  Haluatko yksinkertaiset vai runsaat yksityiskohdat?
n  Mitä materiaaleja ja värejä kiinteistössä on käytetty?

Inspiroidu kuudesta design-teemasta, selaile valikoimaa ja löydä 
paras ratkaisu kiinteistösi tunnelmaan ja sisustukseen. 

Uniikin tyylin luomiseksi tutustu Car Designer -työkaluumme, 
jossa voit yhdistellä materiaaleja ja yksityiskohtia haluamallasi 
tavalla.

Ota yhteyttä KONE-yhteyshenkilöösi, joka avustaa sinua 
kiinteistöösi soveltuvimman ratkaisun valinnassa.

3
2

1

VAlITSE KIINTEISTööSI SOPIVA TYYlI

4
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HUOlETON jA RAIKAS DESIgN, jONKA KAUNEUS PERUSTUU YKSINKERTAISUUTEEN

MODERN 
SIMPlICITY
Kevyt ja valoisa muotoilu yhdistyy yksinkertaisiin, voimakkaisiin väreihin ja klassisiin 
materiaaleihin luoden huolettoman ja käytännöllisen ilmeen. Modern Simplicity yhdistää 
maalatun teräksen kestäviin lattiamateriaaleihin, moderniin, kutsuvaan valaistukseen ja 
helppokäyttöisiin merkinantolaitteisiin. Tuloksena on sarja korinsisustuksia, jotka luovat 
raikkaan vaikutelman rakennukseesi.
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MODERN SIMPlICITY

KÄYTÄNNöllINEN jA KESTÄVÄ 
Laadukkaat materiaalit ja yksityiskohdat ovat 
kestäviä ja helppo huoltaa.

Valaistus, merkinantolaitteet ja 
seinien materiaalit luovat selkeän ja 
käyttäjäystävällisen korinsisustuksen.

SElKEÄ jA KODIKAS 
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MAANlÄHEINEN DESIgN NOSTAlgISEN TUNNElMAN KOROSTAMISEKSI

COOl VINTAgE
Lämpimät, maanläheiset värit ja kauniit materiaalit yhdistettynä moderneihin muotoihin 
luovat hissikorin, jotka katsovat menneeseen luodakseen tulevaisuuden. Cool Vintage 
yhdistää kuvioidut teräspinnat ja seinien laminaattimateriaalit innovatiiviseen LED-
valaistukseen. Joustava ja käytännöllinen muotoilu soveltuu erityisesti asuintaloihin luoden 
lämpimän ja kutsuvan ilmapiirin. 
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COOl VINTAgE

Kuvioidut laminaatit yhdistyvät 
innovatiiviseen valaistukseen luoden 
kodikkaan ja viihtyisän tunnelman.

lÄMMIN jA KODIKAS

Innovatiivinen ja värikäs eläinkuviollinen korin ohjauspaneeli 
tekee hissillä matkustamisesta helppoa ja hauskaa lapsille. 
KONE toimittaa ohjauspaneeleja myös suuremmilla painikkeilla, 
jotka lisäävät hissin helppokäyttöisyyttä vanhemmille ihmisille.

SElKEÄ jA HAUSKA
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ARVOKAS jA AjATON DESIgN YHDISTElEE lUONNOllISUUTTA jA MODERNIA IlMETTÄ

ClASSIC CHIC
Kokoelma hienostuneita ja ajattomia muotoja, joissa uusi ja vanha yhdistyvät tuoden 
ympäristöön lämpöä ja harmoniaa. Seinämateriaalit kuvioidusta laminaatista, lasista tai 
ruostumattomasta teräksestä yhdistyvät Classic Chic -kokoelmassa komposiittikivilattiaan. 
Arvokkaat sisustuselementit luovat tasapainon luonnollisten materiaalien ja modernin 
tekniikan välille täydentäen tyylikkäiden asuintalojen ja toimistokiinteistöjen ilmeen.
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Läpi tilan virtaavat kuviot ja materiaalit tekevät hissikorista 
monimuotoisen kokonaisuuden.

Kuvioitujen lasi- ja metallimateriaalien yhdistelmät 
yhdessä puulaminaattien kanssa täydentävät 
viimeistellyn ja hienostuneen tunnelman.

Kuvioidut lasipinnat tuovat tilan ja vapauden 
tuntua ja korostavat korin viimeisteltyä ilmettä.

MONIMUOTOISUUS lUO TUNNElMAA

lUONNOllISTA SYVYYTTÄ

HARMONIAA jA 
TIlAN TUNTUA

ClASSIC CHIC
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NOUVEAU glAMOUR
Nouveau Glamour yhdistää viileitä sävyjä ja rohkeita kuvioita luoden vaikuttavan visuaalisen ilmeen. 
Harjattu tai kiiltävä ruostumaton teräs tai innovatiivisesti viimeistellyt 3D-lasiseinät elävöittävät 
sisustusta yhdessä kivilattian kanssa. Nykyaikaiset ja eloisat sisustusvaihtoehdot sopivat hienoihin 
toimistokiinteistöihin, liikekeskuksiin ja hotelleihin, joissa asiakkaiden halutaan kokevan vau-elämys 
jokaisella hissimatkalla.

ROHKEAT jA HUOMIOTA HERÄTTÄVÄT KUVIOT lUOVAT VAU-ElÄMYKSEN
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Tummat kuvioidut lasit ja heijastavat 
ruostumattomat teräspinnat yhdistettynä 
valoisiin ja kirkkaisiin katon yksityiskohtiin 
luovat vaikuttavan kontrastin.

Upeat kuviot ja ainutlaatuiset 3D-lasit luovat 
unohtumattoman vaikutelman.

KIEHTOVAT VASTAVÄRIT

SYVYYTTÄ jA UlOTTUVUUKSIA

 NOUVEAU glAMOUR
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ElEgANTIT jA YlEllISET SISUSTUSElEMENTIT jA YKSITYISKOHDAT TUOVAT HISSIIN 
ENTISAjAN TUNNElMAA

NEw lUxURY

Arvokkaat kuviot ja pinnat eleganttien sävyjen kanssa muodostavat New Luxury -kokoelman, 
jossa uusi ja vanha yhdistyvät vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi. Harjatut tai kirkkaat ruostumattomat 
teräspinnat, puulaminaatti tai kuvioidut sävylasit tekevät sisustuksesta hienostuneen ja arvokkaan 
näköisen. Ainutlaatuiset sisustuselementit sopivat hotelleihin ja asuintaloihin sekä hienostuneisiin 
toimistokiinteistöihin.
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Kultaiset ja valkoiset 
viimeistelyt täydentävät 
toisiaan luoden ylellisen 
tunnelman.

Elegantit pinnat ja kuviot luovat 
arvokkaan ja lämpimän vanhan ajan 
tunnelman modernissa ympäristössä.

Kiiltävät ja matat pinnat 
vahvistavat visuaalista 
kontrastia ja luovat 
ripauksen ylellisyyttä.

VIIMEISTElTY 
TUNNElMA 

ARVOKAS jA ElOISA

KIEHTOVAT 
KONTRASTIT

NEw lUxURY
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KONE Hissit Oy

www.kone.fi

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi 
tuotetta tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. KONE, KONE MonoSpace® ja KONE EcoDisc® ovat 
KONE Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja 

liukuporrasyhtiöistä, joka tarjoaa asiakkailleen 

innovatiivisia hissi-, liukuporras- ja 

automaattioviratkaisuja sekä mahdollisuuden 

integroida KONEen People Flow -ratkaisut osaksi 

nykyaikaisia rakennuksia.

Haluamme tarjota parhaan mahdollisen 

käyttäjäkokemuksen kehittämällä ja toimittamalla 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten 

liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti ja 

viivytyksettä. Tuemme asiakkaitamme 

rakennuksen koko elinkaaren ajan laitteiden 

suunnittelusta ja rakennustyönaikaisista 

ratkaisuista kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ratkaisujamme 

tehokkaalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla. Lisäksi 

otamme ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat 

huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme 

alamme teknologiajohtaja ja tunnettu 

merkittävistä innovaatioista, joista esimerkkeinä 

ovat KONE MonoSpace®, KONE EcoMod™ ja 

KONE UltraRope™.


