
EVOLUEER NAAR EEN 
NIEUW TIJDPERK VAN 
DIGITALE PEOPLE FLOW

KONE MonoSpace® Upgrade DX



u de mogelijkheid om de veiligheid, prestaties,
energiezuinigheid, interieur, uitstraling en comfort
van uw KONE MonoSpace-lift te verbeteren en
moderniseren.

Upgraden is een eenvoudige oplossing die mee 
evolueert met uw gebouw, daardoor waarde 
toevoegt en de aantrekkelijkheid van het gebouw 
vergroot bij potentiële huurders. 

LIFTMODERNISERING 
GEHERDEFINIEERD
Na jaren van betrouwbare service verdient uw KONE 
MonoSpace® lift een upgrade. Met de KONE MonoSpace 
Upgrade DX-pakketten kan u profiteren van alle 
voordelen van een gloednieuwe lift met onze nieuwste 
technologische innovaties.

Wat uw wensen of budget ook zijn, ons assortiment van 
snel te installeren modulaire upgrade-pakketten 
bevatten allerlei mogelijkheden. Upgraden geeft 

Connecteer voor een  
vlotte people flow
Met connectiviteit en KONE Application 
Programming Interfaces (API’s) kan u 
uw lift slimmer en aantrekkelijker maken 
met nieuwe people flow-oplossingen. 
Bovendien kunnen de diensten van 
KONE en onze partners waarde 
toevoegen aan uw lift. 

Door een bestaande lift te upgraden, 
kan u zowel de mensenstroom als de 
operationele efficiëntie optimaliseren 
en ervoor zorgen dat uw gebouw klaar 
is om te profiteren van toekomstige 
smartbuilding-technologieën.

1

u liftritten in uw gebouw herdefiniëren
en het dagelijkse gemak verbeteren
met verbeterde toegankelijkheid en
beschikbaarheid van uw installaties.

2 Herdefinieer de 
gebruikerservaring
Met realtime informatie voor gebruikers, 
een prettige multisensorische 
gebruikerservaring en andere 
applicaties voor smart-gebouwen, kan 

3 Ga voor succes met 
KONE als partner
Als uw ervaren partner voor slimmere 
gebouwen kunnen wij u helpen uw 
vastgoed efficiënter te beheren met 
waardevolle inzichten in het gedrag van 
eindgebruikers. Deze inzichten kunnen 
worden gebruikt om de doorstroming 
van mensen continu te optimaliseren en 
de gebruikerservaring te verbeteren.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES 

API 
klaar

Geconnecteerd Max. hefvermogen 
2,500 kg 

Max. snelheid  
2.5 m/s

Max. hefhoogte 
90 m

Max. verdiepingen 
36 

Max. personen 
33

Max. groepsgrootte 
6
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Door de mechanische en 
elektrische componenten van 
uw lift te vernieuwen, kan u de 
prestaties en betrouwbaarheid 
aanzienlijk verbeteren.

HAAL MEER WAARDE 
UIT ELKE VIERKANTE 
METER MET EEN 
GECONNECTEERDE LIFT
Met de KONE Monospace Upgrade DX is uw lift geconnecteerd 
en daardoor slimmer en aantrekkelijker voor gebruikers. Dit 
zorgt voor een veilige en vlotte people flow en efficiënt 
gebruik, waardoor het mogelijk is om fluctuaties in de 
bezetting van uw gebouw op te vangen. U heeft 24 uur per 
dag controle om de beschikbaarheid van uw liftinstallatie te 
maximaliseren.

‘Connected people flow’ betekent dat uw liftoplossing nooit 
stilstaat, eenvoudig te upgraden is en mee evolueert met uw 
gebouw. Hierdoor wordt uw vastgoed meer waard en wordt 
het gebouw aantrekkelijker voor potentiële huurders.

HOUD UW GEBOUW 24/7 VEILIG

Al onze slimme gebouwoplossingen en -diensten zijn ontworpen met 
cyberveiligheid en privacy in de kern. We monitoren uw 
geconnecteerde lift 24 uur per dag om de veiligheid van de data van 
uw gebouw te waarborgen.

Voeg nieuwe 
geconnecteerde 
services toe

Met een KONE HydroMod 
™ DX kunt u profiteren van 
eenvoudige digitale integratie 
en nieuwe verbonden  
services toevoegen wanneer  
u ze nodig heeft.

Verklein uw  
ecologische voetafdruk

Bespaar energie en verklein de 
ecologische voetafdruk van uw 
gebouw door uw lift te upgraden 
met de nieuwste eco-efficiënte 
hijs-, verlichtings- en stand-
byoplossingen.

Upgrade prestaties en 
betrouwbaarheid
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DE EENVOUDIGSTE MANIER  
OM DE GEBRUIKERSERVARING 
VAN UW LIFT TE UPGRADEN
KONE Monospace Upgrade DX zorgt voor een betere 
gebruikservaring met realtime informatie en een prettige 
multisensorische ervaring tijdens de liftrit. Het maakt het 
dagelijks leven eenvoudiger door het verbeteren van de 
toegankelijkheid en beschikbaarheid van uw liftinstallatie. 

U kan kiezen uit een nieuwe reeks kooiontwerpen, materialen, 
verlichting en signaliseringsopties evenals volledig op maat te 
maken digitale infotainmentoplossingen. Daarnaast zijn er 
oplossingen om bijvoorbeeld oppervlakken veilig en schoon te 
houden of om de lucht te zuiveren. 

FUNCTIONELE EN DUURZAME 
MATERIALEN
Upgrade naar een gezonder en hygiënischer 
interieur van uw liftkooi dat bovendien 
eenvoudig schoon te maken en te onderhouden 
is. Het interieur is voorzien van nieuwe 
materialen zoals smart surface laminaten, anti-
vlek en krasvaste oppervlakken. 

VERLICHTING DIE EEN 
IMPACT MAAKT
Creëer precies de juiste sfeer in de lift door 
modernisering van de verlichting. Ons nieuwe 
assortiment bevat diffuus en direct licht dat kan 
worden gecombineerd voor een prachtig effect.

MODERNE EN GEBRUIKS-
VRIENDELIJKE SIGNALISATIE 
Met KONE MonoSpace® Upgrade DX kan u 
de kracht van digitalisering benutten om een 
prettige, multisensorische gebruikerservaring 
te creëren. U kan kiezen uit een geheel 
nieuwe reeks van liftkooiontwerpen, 
materialen, verlichting en signaliseringsopties 
evenals volledig op maat te maken digitale 
infotainmentoplossingen. Daarnaast zijn er 
diverse oplossingen die bijdragen aan een 
schonere en veiligere omgeving.

INSPIRERENDE 
INFOTAINMENTOPLOSSINGEN 
Profiteer van diverse nieuwe manieren om 
passagiers te informeren, entertainen en 
inspireren – van duidelijk en gemakkelijk bij te 
werken infotainmentschermen in de liftkooi tot 
volledig op maat gemaakte mediacontent. 



DESIGN GEDREVEN 
DOOR MENSELIJK 
INZICHT
Mensen zijn de levensader van gebouwen. 
Onze ontwerpfilosofie is gebaseerd op een 
aanpak die uitgaat van menselijk inzicht en 
die ervoor zorgt dat de gehele liftrit een 
connectie creëert op elk niveau, van visueel 
tot emotioneel en alles daartussenin.  
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NATURAL WELLNESS 
Creëer een rustige, ontspannende ruimte

CREATIVE LIFE
Stimuleer en inspireer

MODERN HERITAGE
Creëer een tijdloze klassieker



GA VOOR SUCCES MET 
KONE ALS PARTNER 

Optimaliseer continu de people flow en verbeter de 
gebruikerservaring in uw gebouw met behulp van een 
ervaren partner. Wij kunnen u helpen uw gebouw 
slimmer en efficiënter te maken met waardevolle 
inzichten op basis van een integrale kijk op het 
gedrag van eindgebruikers en mensenstromen.

We werken samen met een ecosysteem van partners 
om te voorzien in nieuwe diensten en oplossingen, en 
dankzij onze People Flow Planning & Consulting 
Service kunnen we garanderen dat iedereen zich vlot 
en veilig in en rond uw gebouw kan verplaatsen.

Wij kunnen u ook helpen bij het maken van betere 
liftinvesteringen op basis van solide gegevens 
en duurzame technologieën, alsook materialen en 
diensten bieden die bijdragen aan het behalen van 
certificeringen voor groene gebouwen. 

UPGRADEN ZONDER GEDOE

Op tijd en binnen budget, zonder verrassingen en 
zonder onverwachte kosten - dat is onze belofte. 
Wij zorgen voor alles, van het plannen van het 
project tot het updaten uw lift. Daarnaast bieden 
wij informatie op het gebied van techniek en 
veiligheid, een training wanneer we de lift opleveren 
en ondersteuning bij vereiste inspecties van derde 
partijen. We kunnen er ook voor zorgen dat uw lift 
betrouwbaar en veilig blijft werken tijdens de gehele 
levensduur met een KONE Care™ preventief 
onderhoudspakket op maat.  

VIER EENVOUDIGE STAPPEN NAAR EEN 
UPGRADE VAN UW LIFT

4

onderhoudsplan, kunnen we ervoor zorgen dat 
uw liftinstallatie vlot en veilig blijft werken. 

	¡ Dankzij KONE 24/7 Connected Services 
kunnen we 24 uur per dag uw liftinstallatie 
monitoren en actie ondernemen om problemen 
door storingen te voorkomen. 

Doorlopend onderhoud
¡	Met een op maat gemaakt KONE Care™ 

2
	¡ U krijgt duidelijke aanbevelingen over wat u 

dient te upgraden op basis van uw behoeften 
en op basis van advies van onze experts.

	¡ U krijgt een uitgebreid overzicht van de kosten 
zodat u weet wat u moet budgetteren en hoe 
lang het project zal duren.

Advies en offerte

3
	¡ Zodra het project is gestart, zal een 

projectmanager van KONE verantwoordelijk 
zijn voor de kwaliteitscontroles en toezicht 
houden gedurende het hele proces.

	¡ We houden iedereen volledig op de hoogte van 
de planning en voortgang van het werk via de 
KONE InfoMod informatieborden in de lobby. 

Uitvoer

1
	¡  We voeren een gedetailleerde inspectie uit om 

te weten te komen welke upgrades het meest 
geschikt zijn voor uw lift. 

	¡  Ook praten we met de belangrijkste 
belanghebbenden om te achterhalen wat zij uit 
het moderniseringsproject willen halen. 

Verzamelen van gegevens
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Wat uw wensen en budget ook 
zijn, onze serie snel te installeren 
modulaire DX-upgrades bieden 
volop mogelijkheden. Het upgraden 
van uw lift biedt de mogelijkheid 
om de veiligheid, presentatie, 
energiezuinigheid, comfort, 
interieur en uitstraling van uw KONE 
MonoSpace-lift te moderniseren. 

Als ervaren partner voor slimmere 
gebouwen kunnen wij u helpen om 
uw vastgoed efficiënter te beheren 
dankzij waardevolle inzichten in het 
gedrag van eindgebruikers. Deze 
kunnen gebruikt worden om continu 
de mensenstroom te optimaliseren 
en de gebruikerservaring te 
verbeteren. 

* gemiddelde duur per upgrade.

KONE 
MONOSPACE 
UPGRADE DX 
PAKETTEN

Duur van de 
upgrade*

1-3
dagen

Duur van de 
upgrade*

1–2
dagen 

Duur van de 
upgrade*

1-2 
dagen 

UPGRADE VAN DE BESTURING
Geef de besturing van uw lift een upgrade om de 
betrouwbaarheid, eco-efficiëntie, veiligheid en 
toegankelijkheid te verbeteren. Onze oplossingen zijn 
snel te installeren en zorgen ervoor dat uw lift zo snel 
mogelijk weer operationeel is. Connectiviteit maakt uw lift 
slimmer en aantrekkelijker, waardoor u meer waarde kan 
halen uit elke vierkante meter dankzij nieuwe services die 
mogelijk worden gemaakt door het KONE digitale platform 
en het KONE Partner Ecosystem.

UPGRADE VAN HET HIJSSYSTEEM 
De hijseenheid is het onderdeel van uw lift dat het 
zwaarste werk verricht. Het upgraden van versleten en 
verouderde machines is essentieel om de veiligheid en 
comfort van uw lift op peil te houden.

UPGRADE VAN MATERIALEN EN 
ACCESSOIRES
Geef het interieur van uw lift een upgrade met nieuwe 
signalisatie, nieuwe materialen en afwerkingen van 
wanden, mediaschermen en nog veel meer. 

UPGRADE VAN DE DEUREN
Een nieuwe automatische deur kan de veiligheid van uw lift 
verbeteren maar kan ook veel ruimte innemen en ervoor 
zorgen dat de liftinstallatie zwaarder wordt. Onze lichtgewicht 
deuren nemen weinig ruimte in en zijn soepel en stil. 

Duur van de 
upgrade*

1-2 
dagen 
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KONE biedt innovatieve en eco-eficiënte oplossingen voor liften, roltrappen, 
automatische deuren voor gebouwen en de systemen die deze oplossingen integreren 
met de hedendaagse intelligente gebouwen.

Wij ondersteunen onze klanten bij elke stap in het proces; van ontwerp, fabricage en 
installatie tot onderhoud en modernisering. Als wereldleider helpt KONE klanten bij het 
beheren van personen- en goederenstromen in hun gebouwen. 

De toewijding aan onze klanten is zichtbaar in alle KONE-oplossingen. Hierdoor zijn 
wij een betrouwbare partner gedurende de volledige levensduur van het gebouw. 
Wij dagen de gangbare opvattingen van onze sector uit. Wij zijn snel, flexibel en 
hebben een welverdiende reputatie als technologieleider met innovaties zoals KONE 
MonoSpace®, KONE NanoSpace™ en en KONE UltraRope®.

KONE heeft wereldwijd bijna 57.000 toegewijde experts in dienst om u zowel 
wereldwijd als lokaal van dienst te zijn. 

KONE BELGIUM & LUXEMBOURG

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en we behouden ons het recht voor om het productontwerp en de 
specificaties op elk moment te wijzigen. Geen enkele informatie in deze publicatie mag worden opgevat als een garantie of voorwaarde, expliciet of 
impliciet, met betrekking tot een product, de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, kwaliteit of vertegenwoordiging van de 
voorwaarden van een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen bestaan tussen gedrukte en werkelijke kleuren. KONE MonoSpace® DX, 
KONE EcoDisc®, KONE Care® en People Flow® zijn gedeponeerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright © 2019 KONE Corporation.

Belgium office
Koning Albert II-laan 4 bus 9 
1000 Brussel
Belgium
Tel. +32 730 92 11

www.kone.be

Luxembourg office
Rue du Commerce 18
3895 Foetz
Luxembourg
Tel. +352 455 16 01

www.kone.lu




