
TRÆD IND I EN NY TID MED
FREMTIDENS SIKRE & DIGITALE
PEOPLE FLOW LØSNINGER

KONE MonoSpace® DX



I en stadig mere digitaliseret verden hvor alt og alle er forbundet, er 
elevatorerne ikke en undtagelse. KONE MonoSpace® DX sætter nye 
standarder for elevatoroplevelsen med intelligent teknologi for et 
forbedret People Flow i bylivet og en ny og inspirerende brugeroplevelse.

DX står for den digitale oplevelse, for med KONE MonoSpace DX kan du 
skabe en oplevelse, som virkelig forbinder byer og mennesker – på alle 
niveauer.

KONE MonoSpace DX med det kompakte KONE EcoDisc®-elevatormaskineri 
sparer du værdifuld plads i bygningen ved helt at eliminere behovet for et 
maskinrum.

Vi hjælper dig med at fremskynde byggeriet og reducere omkostningerne 
med produktivitetsforbedrende løsninger til anvendelse under byggeriet. 
Det gør at byggeprojekter kan færdiggøres tidligere. 

Uanset om du designer en ny bygning eller udskifter elevatoren i en 
eksisterende, har vi en løsning, der passer til formålet. Kontakt din    
lokale KONE-forhandler for at få mere at vide.

EN HELT NY
ELEVATOROPLEVELSE Ved at installere mulighed for online tilslutning 

i dine elevatorer gør du dem mere intelligente 
og attraktive –  og du udnytter pladsen 
optimalt. Nye tjenester, som er mulige takket 
være KONEs digitale platform, KONE Partner 
Ecosystem og programmeringsgrænseflader 
(API’er), gør hverdagen endnu nemmere og 
mere bekvem for alle.

1 Udnyt pladsen optimalt med vores 
indbyggede online tilslutning

Med vores nye og forbedrede byggeløsninger 
og -processer kan vi optimere din produktivitet 
og sørge for, at dine byggeprojekter er færdige 
adskillige uger eller endda måneder før 
tiden. Vi gør person- og materialeflowet på 
byggepladsen så hurtigt og effektivt som muligt.

2 Hurtigere konstruktion med  
større produktivitet

Skab en ny oplevelse for elevatorbrugeren, før 
dine idéer ud i livet, og inspirer brugerne med 
nye interiørdesign, funktionelle og holdbare 
materialer, direkte og indirekte belysning, 
nye infotainment-funktioner og ny modulær 
signalisering.

3 Skil dig ud fra mængden med en 
helt ny brugeroplevelse for lejere 
og besøgende

Træf de rigtige valg første gang, og planlæg 
din elevator ned til mindste detalje med vores 
næste generations værktøjer. Få fordel af 
ekspertrådgivning og bæredygtige materialer 
og teknologier, som hjælper dig med at opnå 
certificeringer for grønt byggeri og overholde 
gældende sikkerhedskrav og -standarder.

4 Planlæg vejen til succes med
KONE som partner

SPECIFIKATIONER

API-klar 
 

Tilsluttet 
 

Maks. last 
2.500 kg  

 

Maks. hastighed  
3,0 m/s 

Energieffektiv         
ISO 25745-rating       

i klasse A

Maks. 
løftehøjde 

90 m

Maks. etager 
36  

Maks. antal 
personer 33 

Maks. gruppe- 
størrelse 6 

CO2-kompensation 
for din 

elevatorløsning



Pladsbesparelser

Ved at installere det hele i 
elevatorskakten frigør du plads, 
som kan udnyttes til mere 
indbringende formål. Hvis du     
helt udskifter en elevator, kan      
vi forbedre tilgængeligheden 
med en større elevatorstol og 
bredere døre – og endda frigøre 
maskinrummet, så det kan udlejes.  

GØR BYGNINGEN
FREMTIDSSIKKER MED   
NYE FORBINDELSER
KONE MonoSpace DX tilføjer tilslutning til vores markedsførende 
og miljøeffektive elevatorer som gør dem mere intelligente og 
attraktive end nogensinde før.

Et tilsluttet og forbundet People Flow betyder, at din elevatorløsning 
aldrig står stille, og din bygning bliver bedre med hver opdatering.

For at give dig tryghed i den digitale verden er cybersikkerhed og 
beskyttelse af privatlivet en integreret del af vores digitale tjenester 
og forbindelser. Analyse af vores digitale miljøer døgnet rundt
hjælper os med at tage os af dem for dig både nu og i fremtiden.

Nem opgradering

Takket være nem digital 
integration og mulighed for 
at opgradere i fremtiden, 
efterhånden som behovet 
ændrer sig, kan du tilføje nye 
tilsluttede tjenester, når du  
skal bruge dem.

Klassens bedste
miljøeffektivitet

Spar på energien, og reducer 
bygningens CO2-aftryk 
med vores miljøeffektive 
elevator-, belysnings- og 
standbyløsninger.
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UDNYT PLADSEN
OPTIMALT MED
INDBYGGET FORBINDELSE

TILFØJ INNOVATIVE
TJENESTER, SOM ØGER
BEKVEMMELIGHEDEN OG
KOMFORTEN

78%
mener, at bygningerne

vil blive stadig mere
intelligente

70%
mener, at intelligente
bygningsfunktioner vil
gøre det hurtigere at
sælge deres lejlighed

78%
mener, at intelligente
løsninger som KONE

Residential Flow øger
lejlighedens værdi

En uafhængig undersøgelse* blandt 4.000 beboere i lejligheder  
i fire europæiske lande konkluderer, at:

*  Uafhængig undersøgelse udført i samarbejde med Kantar TNS Oy i 2018 i byer med 
  mere end 100.000 indbyggere.

I en stadig mere forbundet verden har folk højere
forventninger til de rum, hvor de bor og arbejder. Intelligente
løsninger baseret på tilsluttede digitale teknologier øger ikke
kun bygningens værdi, men hjælper også med til at sikre en
hurtigere salgs- eller leasingproces.

De adspurgte svarede, at KONE Residential Flow ville øge 
lejlighedsværdien med 2-10 %. Det viste eksempel forudsætter en 
værdistigning på 5 %.

+DKK 9.000.000
Værdiforøgelse af bygningen

DKK 230.000
i omkostningsbesparelser
sammenlignet med et
traditionelt samtaleanlæg

HURTIGERE HANDEL
sammenlignet med en bygning
uden Residential Flow

EKSEMPEL
Antal lejligheder: 100
Gns. størrelse: 50 m²

Gns. lejlighedspris:
35.000 kr.kr. /m²
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KONE MonoSpace DX forbinder elevatorer 
med et nyt udvalg af tjenester og løsninger, der 
gør hverdagen nemmere og mere bekvem for 
brugerne ved hjælp af KONE’s digitale platform 
og sikre API’er.

Udnyt de digitale løsninger, som løbende 
udvikles af KONE for at forbedre People Flow, 
såsom KONE Residential Flow for forbedret 
tilgængelighed og People Flow, der gør 
hverdagen lettere for beboerne, og KONE 24/7 
Connected Services, som giver tryghed i hele 
elevatorens levetid.

KONE API’er giver dig også frihed til at udvikle 
dine egne intelligente bygningsløsninger, så du 
kan tilpasse elevatoroplevelsen yderligere for 
at imødekomme bygningens og dens brugeres 
behov.

Du har også fordel af løsninger og tjenester, 
der er udviklet af det voksende antal partnere 
i KONE Partner Ecosystem, som udvikler 
løsninger, der kan integreres med KONE DX 
Class-elevatorer.



HURTIGERE 
BYGGERI 
MED STØRRE 
PRODUKTIVITET
Vores løsninger hjælper med at maksimere 
elevatorens oppetid og transportere 
bygningsarbejdere og materiale rundt i 
bygningen mere effektivt under byggeprocessen, 
så projektet hurtigere bliver færdigt. 

 KONE-ELEVATORER TIL ANVENDELSE 
UNDER BYGGERIET 
Disse elevatorer er forsynet med 
beskyttende materialer, så de kan anvendes 
under byggeriet   

 KONE JUMPLIFT
En selvklatrende elevatorløsning til 
anvendelse under byggeriet, sikrer 
effektiv brug af bygningens permanente 
elevatorskakt under byggeriet for smidig 
logistik, der fremskynder færdiggørelsen 
af bygningen og sikrer et hurtigere 
investeringsafkast.

PLANLÆG VEJEN TIL SUCCES   
MED KONE SOM PARTNER 
Sammen med KONE bliver rejsen enkel. I et komplekst 
projekt er presset for at overholde tidsplanen stort. 
Alle vores medarbejdere og partnere, fra teknikere til 
projektledere, arbejder målrettet på at sikre den største 
kundetilfredshed i branchen. 

Derfor har vi de bedste processer og værktøjer til at støtte 
dig gennem hele processen.  

PROFESSIONEL PROJEKTSTYRING 
Når du køber en løsning fra KONE, får du meget mere end bare udstyr 
og installation. Alle de projekter, vi håndterer, styres af en dedikeret og 
akkrediteret projektleder med stor erfaring fra lignende projekter. 

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
Vi anvender digitale planlægningsteknikker som BIM til at forberede 
installationsprocessen. Det gør det lettere at forstå og optimere 
byggeprojektet.  

BYGGEPLADSENS PARATHED  
For at være sikre på, at vi har alt, hvad vi har brug for før vi begynder 
på installationen, kan vi overvåge og rapportere om byggepladsens 
parathed.  

EFFEKTIV INSTALLATION 
KONEs elevatorinstallationsproces kræver ingen stilladser, hvilket 
reducerer omkostningerne og minimerer forstyrrelser af andet arbejde 
på byggepladsen. 

KVALITETSSIKRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
Inden vi afleverer din elevator, tager vi alle nødvendige forholdsregler 
for at sikre, at du får en højkvalitetsløsning, der kører efter planen fra 
dag ét.
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En brugeroplevelse som inspirerer, informerer
og begejstrer. Med KONE MonoSpace DX Class-elevatorer
kan du udnytte digitaliseringen og skabe
en elevatoroplevelse langt ud over det sædvanlige.
Bygningens værdi øges af helt nyt udvalg af
stoldesign, materialemuligheder, belysning og
signalisering samt digitale infotainment-løsninger,
som kan tilpasses efter behov.

SKIL DIG UD FRA
MÆNGDEN MED EN HELT NY 
BRUGEROPLEVELSE FOR 
LEJERE OG BESØGENDE

FUNKTIONELLE OG
HOLDBARE MATERIALER
Indret stolen med et sundt og hygiejnisk 
interiør, som er nemmere end nogensinde at 
rengøre, vedligeholde og holde i god stand, 
i vores nye materialer, herunder smarte 
laminater og overflader, der beskytter mod 
pletter og mikroridser.

EFFEKTFULD
BELYSNING 
Skab den helt rigtige stemning med effektfuld 
belysning. Vores nye udvalg omfatter spredt, 
direkte og indirekte belysning, der kan 
kombineres til en fantastisk effekt.

VIDENSBASERET
 DESIGN
Mennesker er livsnerven for bygninger, så 
vores designfilosofi er baseret på en tilgang 
drevet af viden om mennesker, der tager hele 
elevatoroplevelsen i betragtning for at sikre, at 
den forbindes på alle niveauer – fra det visuelle til 
det emotionelle og alt derimellem.

INSPIRERENDE
INFOTAINMENT-LØSNINGER
KONE DX Class-elevatorer gør det muligt at 
informere, underholde og inspirere passagerer 
på mange forskellige måder med alt fra skarpe 
og tydelige infotainmentskærme, der nemt kan 
opdateres, til medieindhold, som kan tilpasses 
efter behov. 
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ET PARTNERSKAB 
FOR INTELLIGENTE 
OG BÆREDYGTIGE 
BYGNINGER 
I dag er det mere end nogensinde afgørende, at vi 
samarbejder om at bygge intelligente, bæredygtige 
og fleksible bygninger med lang levetid. Byg 
grønnere, og sørg for, at projektet opfylder reglerne 
og standarderne for branchen med vores næste 
generations planlægningsværktøjer, sikre og 
bæredygtige materialer samt ekspertrådgivning. 

BYG GRØNNERE 
KONEs løsninger og ekspertise gør en stor forskel, når du gerne 
vil opnå certificeringer og regulativer for grønt byggeri under bl.a. 
BREEAM, LEED og DGNB.

BYG EFTER STANDARDERNE 
Tal med din lokale KONE-forhandler om, hvordan vi kan hjælpe 
dig med problemer som tilgængelighed, hærværkssikring og 
overholdelse af brandsikringsregler. 

BYG MED ET MINDRE CO2-AFTRYK  
Vores elevatorer er allerede meget energieffektive, og nu har du 
mulighed for at kompensere for de resterende CO2-emissioner for 
alle KONE MonoSpace 500 DX- og 700 DX-elevatorer, som du 
køber. Dette gælder perioden indtil elevatorens afleveringsdato.
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PLANLÆG OG DESIGN 
DIN ELEVATOR

 
Brugervenlige digitale 

værktøjer hjælper dig med 
at designe elevatorer, der 

matcher dine behov.  

PRØV DEM NU ⬁



KONE tilbyder innovative og miljøvenlige løsninger inden for elevatorer, rulletrapper,
automatiske døre og de systemer, der integrerer dem med moderne intelligente
bygninger.

Vi støtter vores kunder i alle faser – lige fra design, fremstilling og installation til
vedligeholdelse og modernisering. KONE er verdensførende med hensyn til at hjælpe
vores kunder med at håndtere det store People Flow og gods i deres bygninger.

Vores gode kunderelationer afspejler sig i alle KONE’s løsninger. Det gør os til en
pålidelig partner gennem hele bygningens levetid. Vi udfordrer den traditionelle
viden inden for branchen. Vi er hurtige og fleksible, og vi har omdømme som
teknologisk førende med innovationer som KONE MonoSpace® DX, KONE 
NanoSpace™ og KONE UltraRope®. 

KONE beskæftiger tæt på 60.000 engagerede eksperter, så vi kan betjene dig lokalt 
og over hele verden.

Dette dokument har kun til formål at give almene oplysninger, og vi forbeholder os ret til når som helst at ændre produktets udformning og
specifikationer. Ingen af formuleringerne i denne publikation må opfattes som garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, i forbindelse
med produkter, disses anvendelighed til specielle formål. salgbarhed, kvalitet samt gengivelse af købsvilkår. Der kan forekomme mindre
forskelle mellem farver i brochuren og i virkeligheden. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® og People Flow® er 
registrerede varemærker, der tilhører KONE. Corporation. Copyright © 2022 KONE Corporation.
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