Luotettavaa
teknologiaa
KONE CombiSpace™

Uusi hissi vanhan tilalle

Sinun RakennukSeSi.
Sinun vaLintaSi.
uuden hissin asentaminen on tehokas tapa
parantaa kiinteistön arvoa sekä elämänlaatua.
vaihtamalla nykyisen hissin kokonaan uuteen
kone CombiSpace™ -hissiin annat kiinteistöllesi
uuden alun. alan johtavaan ja hyväksi todettuun
teknologiaan perustuva ratkaisu on hiljainen,
tilatehokas ja helppokäyttöinen.
kone CombiSpace™ on suunniteltu
asennettavaksi nykyisiin asuintaloihin
helposti ja sujuvasti, ja se tarjoaa erinomaisen
kokonaisuuden rakennuksesi tarpeisiin.
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MikSi kannattaa vaLita kone CoMBiSPaCe™?
uusimpia ja hyviksi todettuja teknologioita
yhdistävä uusi kone CombiSpace™ on voittoisa
yhdistelmä helppoa asennusta ja suomalaista
suunnittelua. Se on kustannustehokas ratkaisu
peruskorjauksiin kerrostaloissa, joissa on
konehuone hissikuilun yläpuolella. kone
CombiSpace™ on erinomainen vaihtoehto
silloin, kun nykyistä konehuonetta ei haluta
muuhun käyttöön.

KONE CombiSpace™ -paketin sisustusvaihtoehdot
sopivat täydellisesti yhteen rakennuksesi tyylin, ulkoasun
ja tarpeiden kanssa. KONEen palkittu designtiimi on
kehittänyt laajan valikoiman materiaali- ja värivaihtoehtoja,
joita yhdistelemällä voit suunnitella rakennukseesi sopivan
hissikorin.
Hiljainen, miellyttävä hissimatka ja palkitut
sisustusvaihtoehdot viimeistelevät hyväksi todetun ja
käytännölliseksi suunnitellun hissin. KONE CombiSpace™
on luotettava valinta rakennukseesi.
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ME AUTAMME AINA
Voimme tehdä maksuttoman arvion kiinteistösi tarpeisiin
sopivasta ratkaisusta, joka ei sido sinua mihinkään. Tarjoamme
myös rahoitusvaihtoehtoja ja kerromme liikkumista
helpottavista lisäratkaisuista.
KONEen Car Designer -ohjelmalla voit luoda oman virtuaalisen
sisustussuunnitelman hissillesi verkossa tai yhdessä KONEen
myyntiedustajan kanssa.

Sujuva asennus
Sujuvassa hissin uusimisessa työt valmistuvat ajallaan ja
budjetin mukaisesti ilman yllätyksiä ja odottamattomia kuluja.
Asennustyöt tehdään siten, että niistä aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa rakennuksen asukkaille ja muille
toiminnoille.
Asennuksen jälkeen huolehdimme hissisi toiminnasta sen koko
käyttöiän ajan aidosti ennaltaehkäisevän 24/7 Connected
Services -kunnossapidon älyratkaisumme avulla.

KATTAVA VIESTINTÄ
MODERNISOINTIPROJEKTIN AIKANA:
¡¡Viestintä hoituu työkohteessa ennen asennustöitä ja
niiden aikana ilmoitustaulun ja tiedotteiden kautta.
¡¡Asukkaat, isännöitsijä ja huoltoyhtiö saavat
ajantasaiset tiedot aikatauluista, yhteyshenkilöistä,
turvallisuustekijöistä ja tehtävistä töistä.
¡¡Tehokkaan tiedottamisen ansiosta asukkaat
voivat varautua eri työvaiheisiin jo etukäteen, eikä
projektin edistymisestä tarvitse erikseen kysellä.
¡¡KONEen henkilöstö on helppo tunnistaa
työkohteessa KONEen tunnuksilla varustetuista
työvaatteista ja henkilönsuojaimista.
¡¡Tavoitteenamme on tehdä hissin uusimisesta
asukkaille mahdollisimman sujuva ja vaivaton
projekti.
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YKSI KONEEN
TYYTYVÄISISTÄ ASIAKKAISTA
“Kokemukset saaduista palveluista
ovat erittäin positiiviset. Vasteajat ovat
olleet hyviä, asiat on hoidettu hyvin
loppuun ja kokonaisuusvaikutelma on
sellainen ammattimainen ja osaava.”
– Tekninen isännöitsijä, Länsi-Suomi

uuDen HiSSiSi neLJÄ
vaiHetta
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asiantunteva tuki alusta
alkaen
• Kohdekartoitus
• Rakennuksen omistajan konsultointi
• Käytössä nykyaikaiset työkalut,
kuten kuilutilan lasermittaus
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arviointi
• Suositeltava ratkaisu
• Hissivaihtoehtojen valinta
• Työsuunnitelma
• Paikallinen suunnittelijamme käy
henkilökohtaisesti rakennuksesi läpi

toteutus
• Turvallisuussuunnitelma
• Työ tehdään aikataulussa ja
budjetin rajoissa
• Ennakoiva viestintä

Jatkuva kunnossapito ja
huolto
• Joustava KONE Care™
-palveluvalikoima
• 24/7 Connected Services
-älypalvelut ennaltaehkäisevään
kunnossapitoon

viat kuntoon ennen niiDen iLMeneMiStÄ
KONE 24/7 Connected Services -palveluiden avulla pystymme nyt
ottamaan hissisi ympärivuorokautiseen seurantaan. Hissi välittää
jatkuvasti tietoa toiminnastaan IBM:n Watson -tekoälylle, joka
pystyy tunnistamaan ja jopa ennakoimaan mahdolliset häiriöt.
Näin voimme ehkäistä ja huoltaa vikoja aiempaa paremmin
ja nopeammin. Sinulle tämä tarkoittaa entistä parempaa
turvallisuutta, täyttä läpinäkyvyyttä ja mielenrauhaa.
Jos jotakin sattuisi, meillä olisi jo tieto siitä.
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Moderni,
monipuolinen
sisustus
Hissin sisustus on mahdollista valita KONEen
Modern Simplicity, Classic Chic tai Industrial
Chic -sisustusteemoista, jotka luovat uuden
ilmeen porrashuoneeseen. KONEen palkitun
design-tiimin luomat raikkaat ja tyylikkäät
sisustusteemat on suunniteltu kaiken ikäisiin
ja tyylisiin rakennuksiin. Valitse suosikkisi,
yhdistele materiaaleja, valaistuksia,
yksityiskohtia ja luo ainutlaatuinen sisustus.
Modern Simplicity
Sisustuksissa yhdistyvät kestävät lattiamateriaalit, moderni
valaistus ja helppokäyttöiset merkinantolaitteet, jotka luovat
raikkaan vaikutelman rakennukseesi.

MODERN SIMPLICITY 10001, VALAISIN: RL20, Snowberry White (L209)
| SEINÄ B ja D: Snowberry White (L209) | SEINÄ C: Lime Green (L207) |
LATTIA: Smoke Gray (RC20) | KÄSIKAIDE: HR64 harjattu ruostumaton teräs

Classic Chic
Classic Chic -sisustuksissa ruostumattoman teräksen ja
laminaatin yhdistelmä saa aikaan modernin vaikutelman
nykypäivän tyylikkäisiin kiinteistöihin.

Industrial Chic
Hienostuneet ja käytännölliset teräsmateriaalit yhdessä
modernin valaistuksen kanssa täydentävät rakennuksesi tyyliä.

KONEen sisustusvalikoima ja merkinantolaitteet ovat voittaneet
sekä red dot- että GOOD DESIGN -palkintoja.
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CLASSIC CHIC 10003, VALAISIN: RL20, Snowberry White (L209)
| SEINÄ B, C ja D: Ebony Oak (L205) | LATTIA: Shell Gray (RC22) |
KÄSIKAIDE: HR61 harjattu ruostumaton teräs

MODERN SIMPLICITY 10002, VALAISIN: CL94, Cloud White (P50) |
SEINÄ B ja D: Snowberry White (L209) | SEINÄ C: Cherry Oak (L204) |
LATTIA: Shell Gray (RC22) | KÄSIKAIDE: HR64 harjattu ruostumaton teräs

CLASSIC CHIC 10008, VALAISIN: CL88, Cloud White (P50) | SEINÄ B,
C ja D: Shangri-La Gold (SS1) | LATTIA: Diorite Black (SF32) | KÄSIKAIDE:
HR64 kultaharjattu ruostumaton teräs

CLASSIC CHIC 10007, VALAISIN: CL88, Cloud White (P50) | SEINÄ B, C
ja D: Hazel Oak (L202) | LATTIA: Chalk White (SF30) | JALKALISTA: Asturias
Satin (F) | KÄSIKAIDE: HR61 harjattu ruostumaton teräs

INDUSTRIAL CHIC 10005, VALAISIN: RL20, Snowberry White (L209)
| SEINÄ B, C ja D: Flemish Linen (TS1) | LATTIA: Coral Red (RC23) |
KÄSIKAIDE: (HR64) harjattu ruostumaton teräs
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MATERIAALIT JA LISÄVARUSTEET
SEINÄT
Laminaatti

L202

L203

L204

L205

L226

L227

Hazel Oak

Almond Oak

Cherry Oak

Ebony Oak

Misty Gray

Sunny Yellow

Metallilaminaatti

L206

L207

L208

L209

L228

L200

Mandarin Orange

Lime Green

Lotus Blue

Snowberry White

Dawn Red

Oriental Gold

lATTIA

Ruostumaton teräs

Kumimatto

F

TS1

SS1

Asturias Satin

Flemish Linen

Shangri-La Gold
RC20

RC22

RC23

Smoke Gray

Shell Gray

Coral Red

RC6

RC21

Dallas Black

Denver Gray

VALAISIN
CL88
LED-valaisin
Viimeistely:
F Asturias Satin
P50 Cloud White
LED-valojen lukumäärä
määräytyy hissikorin koon
mukaan.

Kivikomposiitti

CL94
Loisteputkivalaisin:
Viimeistely:
F Asturias Satin
P50 Cloud White

SF30

SF31

SF32

Chalk White

Grainy Sand

Diorite Black

Vinyyli
RL20
LED-valaisin
Viimeistely:
L209 Snowberry White

Paikallisesti tuotettu
lattiamateriaali
Maks. paksuus 12 mm
VF25
Flakey Gray

8

ovet Ja eDuStat
Ruostumaton teräs

F

K

TS1

SS1

SS4

Asturias Satin

Scottish Quad

Flemish Linen

Shangri-La Gold

Aqua Weave

Z

P

R30*

TW1*

Sinkitetty

RAL-vörit

Nordic Gray, muovipinnoitettu teräs

Läpinäkyvä lasi

Muut

Karmimateriaali F
KONE ReNova™ Slim kori ja tason ovet. 4-paneelinen keskeltä avautuva automaattiovi.
* Ei saatavilla edustaan.

kÄSikaiDe

MeRkinantoLaitteet

HR61

HR64

F harjattu ruostumaton teräs

F Harjattu tai SS1 Kultaharjattu ruostumaton teräs
Täyttää EN81-70 vaatimukset.

JaLkaLiSta

PeiLi

aSukaSLuetteLo

SK2
Asturias Satin

KSS D20

KSS 280

Saatavana useita
Osaleveä/keskikorkea

TD1

Kiinteät mitat

koko A4

Täyttää EN 81-70

Kehyksen pintamateriaalit:

vaatimukset

Harjattu tai kiillotettu alumiini

värivaihtoehtoja
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KONE COMBISPACE™
- TÄRKEIMMÄT EDUT
LUOTETTAVA TEKNOLOGIA
Alan johtavaan ja hyväksi todettuun teknologiaan perustuva
ratkaisu.

TILATEHOKAS
Suunniteltu mahtumaan myös ahtaisiin kuiluihin. Hissi
käyttää kuilun yläosassa olevaa nykyistä konehuonetta, joten
ohjauskaappia ei tarvitse asentaa kerrostasolle.

HILJAINEN JA MIELLYTTÄVÄ
käyttäjäkokemus
Uuden sukupolven KONE EcoDisc® -nostokoneissa on
hiljaiset jarrut, jotka sijoitetaan kuilun yläosassa olevaan
konehuoneeseen. Käyttöääni on hiljainen ja keskitetyn noston
ansiosta ajomukavuus on erinomainen.

PALJON ERILAISIA SISUSTUSVAIHTOEHTOJA
Valitse KONEen palkitun designtiimin laatimista
sisustusvaihtoehdoista omasi.

TIESITKÖ?
Hissistandardit parantavat käyttäjien ja asentajien turvallisuutta.
Uudet eurooppalaiset EN81-20- ja EN81-50-standardit koskevat
kaikkia elokuusta 2017 lähtien käyttöön otettavia hissejä.
Päivitetyt standardit määrittelevät hisseille uudet ja entistä
tiukemmat turvallisuusnormit.
KONE CombiSpace™ noudattaa standardeja heti alusta lähtien.
Näin voit minimoida vaaratilanteet ja parantaa investointisi arvoa.
Tieto siitä, että hissisi on uusimpien asetusten ja standardien
mukainen, tuo myös mielenrauhaa.
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SUUNNITTELU JA TEKNISET TIEDOT
KONE COMBISpace
Nopeus

1.0 m/s

Kuorma (ripustus suhde 1:1)

240 – 575 kg

Pysähdystasot maks.

16

Maksimiryhmäkoko

3

Mostokorkeus maks.

40 m

Alatila (PH) min.

650 mm

Ylätila (SH) min.

2600 mm*

Korin sisäkorkeus (CH)

2050/2110/2150 mm*

Korin/kuilun syvyys min. (DD/WD) (Slim-ovet, kynnyskolous = 0)

800/1170 mm

Korin/kuilun syvyys min. (DD/WD) (Slim-ovet, kynnyskolous = 70)

800/1100 mm

Korin/kuilun leveys min. (BB/WW) (luodatut kuilun mitat)

750/974 mm

Max. Korin leveys BB

1450 mm

Max. Korin syvyys DD

1600 mm

** Jos ylätila on <2700 mm, maks. korin sisäkorkeus on 2050 mm. Saatavilla ainoastaan RL20 valaisimella.
BB
DD
WW
WD

OVET

=
=
=
=

Korin leveys
Korin syvyys
Kuilun leveys
Kuilun syvyys

KONE ReNova™ Slim L3/C3 nelilehtinen keskeltä avautuva ovi mahdollistaa
koko kuilun leveyden hyödyntämisen mahdollisimman suurelle oviaukolle.
Automaattiovi lisää myös turvallisuutta, säästää tilaa ja helpottaa kulkemista
kerrostasolla.

Edustallinen ovi

Lasiovet

Ylätila (SH)
Nostokorkeus

Karmillinen ovi

Korin korkeus
(CH)

1100 WD*

974 WW

PEILI
Seinän leveys (BB/DD), mm

Peilin mitat (W x H), mm

800 – 999

1750/TBD

1000 – 1199

1750/TBD

1200 – 1399

806 x 1750/TBD

1400 – 1600

1006 x 1750/TBD

Alatila
(PH)

PW/MH

MR1
FW/FH

Osaleveä/keskikorkea
Kiinteät mitat, täyttää
EN 81-70 vaatimukset
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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™.

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 ja KONE CombiSpace™ ovat KONE Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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