
KONE zweefdeuren

OPLOSSINGEN VOOR BINNENDEUREN 
VOOR EEN VLOTTE EN GEMAKKELIJKE 
DOORSTROMING VAN MENSEN 



KONE zweefdeuren zijn de ideale oplossing voor 
werkomgevingen die stil en hygiënisch moeten 
zijn.

ALGEMENE INFORMATIE OVER KONE 
ZWEEFDEUREN

De KONE zweefdeur gaat heel soepel open en dicht met slechts 
een lichte aanraking dankzij het magnetische veld dat ze op haar 
plek houdt, in plaats van de traditionele rail en rollers. Deze 
unieke oplossing is geschikt voor de meest uiteenlopende 
omgevingen, waaronder ziekenhuizen, rusthuizen of tehuizen 
voor personen met een beperking, maar ook voor kantoren en 
hotels. 

KONE zweefdeuren zijn verkrijgbaar met manuele én 
automatische bediening.

HANDIGE EN VEILIGE OPLOSSING VOOR MEDISCHE 
INSTELLINGEN
KONE zweefdeuren kunnen volledig worden opgehangen binnen 
de deurgroef waardoor ze ruimte besparen en het risico op 
botsingen met bedden of andere meubels of uitrusting 
uitschakelen. Er is geen verhoogde drempel. Patiënten in bed of 
een rolstoel zijn dus makkelijker te verplaatsen. De profielen van 
de zweefdeuren zijn gemaakt van 1,5 mm dik staal dat geschikt is 
voor omgevingen met intensief gebruik.

Aangezien de magneten in de aluminium slede bovenaan de 
deur een gesloten magnetisch circuit vormen, interfereren ze niet 
met medische toestellen in de omgeving.

 

IDEAAL VOOR OMGEVINGEN WAAR HYGIËNE 
CRUCIAAL IS 
KONE zweefdeuren hebben weinig mechanische onderdelen en 
vergen daardoor slechts een minimum aan smeermiddelen die 
stof en andere deeltjes aantrekken. Het risico op verspreiding van 
een contaminatie kan worden teruggedrongen door het aantal 
aanraakmomenten te verminderen, bijvoorbeeld door 
openingsschakelaars te combineren met de deuropener. De 
overdracht van hand tot hand kan vrijwel volledig worden 
uitgeschakeld door de deur in te bouwen in de muur waarbij het 
hele deurpaneel beschermd is. De panelen zijn snel en 
gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te installeren voor 
desinfectiedoeleinden.

RUIMTEBESPAREND EN PRAKTISCH
De KONE zweefdeur bespaart tot 15% meer ruimte dan een 
standaardoplossing met klapdeuren, die een vloerruimte van 
1,5-2 vierkante meter nodig hebben om open te slaan. De 
optionele privacymodule biedt twee of meer bewoners toegang 
tot dezelfde badkamer. Zelfs in de kleinste kamers levert dat een 
aanzienlijke ruimtebesparing op. 

Belangrijkste voordelen

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

•	 Handig, hygiënisch, stille werking

•	 Tot 15% ruimtebesparing tegenover 
standaardklapdeuren

•	 Lange levensduur met minimale slijtage

•	 Kan worden geïntegreerd met patiënthefsystemen  
(plafondliften)

•	 In grote mate aanpasbaar: manueel, automatisch en 
brandwerend, op of in de muur glijdend

•	 Gesloten systeem met een minimale penetratie van 
stof

•	 Snel en makkelijk onderhoud

TECHNISCHE SPECIFICATIES

STANDAARDFRAMEKLEUR RAL 9010

DEURPANELEN Verkrijgbaar met verschillende afwerkingen

GEWICHT VAN DE DEUR 25 – 82 kg afhankelijk van het deurtype,  
de paneelstructuur en de afmetingen

MAXIMALE DEURHOOGTE 2300 mm

MAXIMALE DEURBREEDTE Enkel 1800 mm 
Dubbel 2250 mm 
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Zweefdeuren kunnen tot 15% ruimte besparen ten opzichte van 
klapdeuren op basis van de ruimte die deze laatste nodig hebben 
om open te klappen

Manuele KONE zweefdeur geïntegreerd met een 
patiënthefsysteem



Automatisch bediende KONE zweefdeuren maken gebruik van een lineaire motor die geen 
mechanische onderdelen nodig heeft zoals een looprail, sledes, riemen of katrollen om het gewicht 
van het deurpaneel te ondersteunen. Daardoor maken ze minder geluid en verminderen ze de 
wrijving, wat de beweging van de deur lichter maakt. De deuropener is met een beperkt aantal 
bewegende onderdelen een van de kleinste op de markt. Dat maakt de deur visueel aantrekkelijk 
en laat een resem unieke installatiemogelijkheden toe. Plug-and-playsensorverbinding laat snelle 
installatie toe.

AUTOMATISCHE KONE ZWEEFDEUREN

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES
•	 Enkel
•	 Installatie op of in de muur

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Kan worden geïntegreerd in tal van gebouwdiensten, 
waaronder:

Gebruik van draadloze drukknoppen en 
programmaschakelaar

Programmeerbare input en output laat een waaier aan 
opties en functies toe – bv. privacymodules, signalisatie 
van de deurstatus, luchtsluis enz.

Ondersteuning met energiezuinig bluetooth-baken voor 
binnennavigatie en deuridentificatie

Nieuwe deurbedieningsunit kan naadloos in het 
deurframe worden gemonteerd, waardoor een vals 
plafond niet meer nodig is om de bedieningsunit achter 
te plaatsen

Softwarefuncties maken het mogelijk de deur te 
configureren voor een energiezuinige bediening 
waardoor extra veiligheidssensoren overbodig zijn (terwijl 
de deur volledig voldoet aan de EN 16005-norm)

Minder lawaai en wrijving

Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
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Bovenkant deurblad met rollers en 

Bovenkant deurblad verbonden met deuropener Lineaire motor in deuropener

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEURBEDIENING INSTALLATIEMETHODE DEUROPTIE HOOGTE (mm) BREEDTE (mm) MUURDIKTE (mm)

MANUEEL

Inbouw Enkel 2600 1400 100/125/150

Enkel, 30 min. brandwerend,
automatische sluiting bij brand 2600 1400 100/125/150

Dubbel 2600 2800 100/125/150

Zachtsluitend

Voorbereid voor latere automatisering 2600 1400 100/125/150

Met patiëntrail 2600 1400 100/125/150

Opbouw Enkel 2600 1400 100/125/150

Dubbel 2600 2800 100/125/150

Voorbereid voor latere automatisering 2600 2800 100/125/150

Met patiëntrail 2600 2800 100/125/150

AUTOMATISCH
Inbouw Enkel 2600 1400 100/125/150

Opbouw Enkel 2600 1400 100/125/150



EIGENSCHAPPEN EN OPTIES
•	 Enkel 

•	 Dubbel

•	 Op- of inbouw

•	 EI1 30 brandwerende optie (inbouw)

•	 Zachtsluitende optie

•	 Optionele dalende afdichting staat garant voor een 
goed sluitende deur dankzij de dalende afdichting 
onder de deur. Wanneer de deur sluit, dicht de 
dalende afdichting de ruimte tussen het deurpaneel 
en de vloer. 

Manueel bediende KONE zweefdeuren zorgen voor een soepele en stille werking en gaan open en 
dicht met een lichte aanraking.

FLEXIBELE INSTALLATIEOPTIES
Het deurpaneel kan worden opgebouwd, maar wordt 
meestal in de muur gehangen om ruimte te besparen. 
KONE zweefdeuren zijn verkrijgbaar in een ruim 
assortiment van verschillende maten en designs.

MANUELE KONE ZWEEFDEUREN

ZACHTSLUITENDE OPTIE VOOR MANUELE ZWEEFDEUREN

BESCHRIJVING Laat toe de deur bij het sluiten automatisch te vertragen en de deur in volledig gesloten positie te brengen.

TOEPASSINGEN Kan worden geïnstalleerd op de in- en opbouwzweefdeuren. Het is niet mogelijk de zachtsluitende optie te gebruiken op 
brandwerende deuren en in combinatie met de optionele dalende afdichting.

SPECIFICATIES Maximumgewicht: 80 kg
Duurzaamheid: 100 000 cycli
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MINIMALE BEDRIJFSKOSTEN
De constructie van de zweefdeur vergt geen rail en de weinige 
bewegende onderdelen zijn uitermate duurzaam. Aangezien 
de slijtage minimaal is in vergelijking met standaard manuele 
en automatische deuren, vragen KONE zweefdeuren weinig 
onderhoud.

Neem contact op met uw lokale KONE 
vertegenwoordiger om uw eisen te bespreken en 
meer te weten te komen over onze vele 
aanpassingsmogelijkheden.

DE ENIGE BRANDWERENDE 
ZWEEFDEUROPLOSSING
Manuele KONE inbouwzweefdeur is verkrijgbaar met een 
brandwerendheid van 30 minuten. De brandwerendheid 
wordt gecontroleerd door derden en voldoet aan EN 
1634-1: 2008, EN 13501-2: 2007 en A1: 2009-normen.

Lees de milieuproductverklaringen voor 
manuele KONE zweefdeuren op http://
ibu-epd.com/en/epd-program/published-
epds/

!
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Deze publicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. We behouden ons het recht voor op eender welk moment het productontwerp en de specificaties te wijzigen. Geen enkele verklaring in dit document 
kan worden beschouwd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie of conditie met betrekking tot een product, zijn geschiktheid voor een bepaald doel, zijn verkoopbaarheid of eigenschappen, noch 
als een weergave van de bepalingen van een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de weergegeven en de werkelijke kleuren. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® en 
People Flow® zijn gedeponeerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright © 2017 KONE Corporation.

KONE voorziet innovatieve en eco-efficiënte 

oplossingen voor liften, roltrappen, automatische 

gebouwdeuren en de systemen die ze in de 

intelligente gebouwen van vandaag integreren.  

Wij ondersteunen onze klanten over het hele 

traject; van ontwerp, productie en installatie tot 

onderhoud en modernisering. KONE is een 

wereldleider in het helpen van klanten om de 

mensen- en goederenstroom in hun gebouwen 

soepel te laten verlopen.

Ons engagement ten opzichte van klanten zit in 

alle KONE oplossingen vervat. Dit maakt van ons 

een betrouwbare partner gedurende de hele 

levenscyclus van het gebouw. Wij dagen de 

conventionele wijsheid van de industrie uit. We 

zijn snel, flexibel en hebben onze reputatie als 

technologieleider verdiend met innovaties als 

KONE MonoSpace®, KONE NanoSpace™ en 

KONE UltraRope®. 

KONE stelt bijna 52 000 toegewijde experts te 

werk om u wereldwijd en lokaal van dienst te zijn.

KONE CORPORATION


