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 חוויית המעלית,
כפי שלא הכרתם

בעולם שהופך לדיגיטלי, הכל מתחבר - גם 
המעליות שלנו.

דגם KONE MonoSpace®DX מגדיר מחדש 
את חוויית המעלית, בזכות הקישוריות המובנית 

שמאפשרת תנועת אנשים משופרת וחוויית 
משתמש חדשה לחלוטין.

 Digital-מייצגות את ה DX האותיות
Experience - חוויה דיגיטלית, כי במקרה של 

KONE MonoSpace DX ניתן ליצור חוויה 
מחוברת באמת, בכל רמה אפשרית.

דגם המעלית KONE MonoSpace DX מופעל 
 ,KONE® EcoDisc באמצעות מנוע ההרמה

שמייתר את הצורך בחדר מכונות - וחוסך מקום 
יקר-ערך בבניין.

בין אם אתם מפתחים בניין חדש או מחליפים את 
ציוד המעלית בבניין קיים – יש לנו פתרון עבורכם. 
פנו אל נציג המכירות המקומי של KONE למידע 

נוסף.

מפרטים עיקריים

מוכן לממשק 
API

מרחק נסיעה 
מרבי 90 מ’

מספר קומות 
מרבי 36

מספר אנשים 
מרבי 33

מחובר 
24/7/365

קיבולת עומסים 
מרבית 2500 ק”ג

מהירות מרבית 
3.0 מ”ש ק”ג

גודל קבוצה 
מרבי 6

חוויית משתמש חדשנית עבור 
דיירים ומבקרים

הגדירו מחדש את חוויית המשתמש במעלית, עוררו את 
החזון שלכם לחיים ותנו השראה למשתמשים באמצעות 

עיצובי פנים חדשים של תא המעלית, חומרים יעילים 
ועמידים, תאורה ישירה ולא ישירה, תכונות אינפוטיינמט 

חדשות וחיווי מודולארי חדש.

הפיקו ערך רב יותר מכל מטר 
רבוע באמצעות קישוריות מובנית

על ידי הוספת קישוריות למעליות שלכם, אתם הופכים 
אותן לחכמות ויעילות יותר – הן מאפשרות לכם 

להפיק ערך רב יותר מכל מטר רבוע. שירותים חדשים 
 KONE שנתמכים על ידי הפלטפורמה הדיגיטלית של

ועל ידי KONE Partner Ecosystem , יחד עם ממשקי 
תכנות יישומים ( APIs ) – כל אלה הופכים את החיים 

לפשוטים ונוחים יותר עבור כולם.

עם KONE כשותפה תוכלו לתכנן 
את ההצלחה שלכם

קבלו החלטות נכונות כבר בהתחלה ותכננו את 
המעלית שלכם עד לפרט האחרון בעזרת כלי התכנון 
המתקדמים שלנו. היעזרו בתמיכת מומחים ובחומרים 

ובטכנולוגיות בני-הקיימא שלנו כדי להשיג הסמכות של 
“בניין ירוק” ותאימות לקודים ולתקני בטיחות.
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קלות בשדרוג

בזכות שילוב דיגיטלי הקל 
 Plug&Play ופשוט - ממש

- ואפשרויות השדרוג בעתיד 
בהתאם לצרכים המשתנים 

שלכם, אתם תמיד תהיו 
מוכנים להוספת שירותים 

מחוברים באופן ובמועד 
שיתאימו לכם.

יעילות אקולוגית 
מיטבית

חסכו אנרגיה והקטינו את 
טביעת הרגל הפחמנית של 

הבניין שלכם באמצעות 
פתרונות הרמה, תאורה 

והמתנה שמתאפיינים 
ביעילות אקולוגית.

חיסכון במקום

בתוך פיר המעלית אנחנו 
מתקינים את כל מה שנדרש, 

מה שמפנה מקום יקר 
לשימוש רווחי יותר. בעת 

החלפה מלאה של המעלית 
ניתן לשפר את הנגישות 

באמצעות תא מעלית גדול 
יותר ופתיחה רחבה יותר של 
הדלתות – ואפילו להפוך את 

חדר המכונות לחלל רווחי.

 הכינו את הבניין
 שלכם לעתיד

 באמצעות
קישוריות מובנית

המעליות המובילות של KONE  מתאפיינות 
באמינות, תכנון מתקדם ויעילות אקולוגית. 

דגם KONE MonoSpace DX מוסיף 
קישוריות מובנית והופך את המעלית לחכמה 

ואטרקטיבית יותר מתמיד.

תנועה אנושית מחוברת משמעותה 
שפתרון המעלית שלכם תמיד נמצא בחזית 
הטכנולוגיה, ושהבניין שלכם הולך ומשתפר 

עם כל עדכון.

השירותים והחיבורים הדיגיטליים שלנו 
כוללים אבטחת סייבר ופרטיות, על מנת 

לספק לכם שקט נפשי מלא בעולם הדיגיטלי 
אנחנו מנטרים את הסביבה הדיגיטלית שלנו 
באופן שוטף 24/7, על מנת שנוכל לטפל בה 

בצורה מיטבית, עכשיו ובעתיד. נאותה, עכשיו 
ובעתיד.
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חוויית משתמש
מיוחדת וחדשנית 

עבור הדיירים 
והמבקרים בבניין

העבירו מידע, תנו השראה והבטיחו הנאה: 
 KONE MonoSpace DX המעליות מדגמי

Class מאפשרות לכם לרתום את עוצמת 
הדיגיטציה לטובתכם ולקדם את הנסיעה 

במעלית הרבה מעבר לחוויה הרגילה. היצע 
חדש לחלוטין של עיצובי פנים, אפשרויות 

חומרים ואופציות של תאורה וחיווי, לצד 
פתרונות אינפוטיימנט דיגיטליים – כל אלה 

מוסיפים ערך רב לבניין שלכם. מוסיפים ערך 
לבניין שלכם.

חומרים יעילים
ועמידים

היצע החומרים החדש שלנו כולל משטחים רבודים 
חכמים, דוחי כתמים ועמידים בפני מיקרו-שריטות 

כך תוכלו ליצור בתא המעלית חלל פנים בריא 
והיגייני, קל לניקוי ולתחזוקה, השומר על מראה 

מיטבי לאורך זמן.

אווירה באמצעות תאורה
באמצעות תאורה חכמה תוכלו ליצור בדיוק את 

האווירה המתאימה. ההיצע החדש שלנו כולל 
פתרונות ניתנים לשילוב של תאורה מפוזרת, ישירה 

ולא ישירה, על מנת ליצור סביבה נעימה ומזמינה.

ממשקים מודרניים
ואינטואיטיביים

תנו לנוסעים את השליטה באמצעות חיווי מודרני 
ואינטואיטיבי, שמתאים לכל סוגי הבניינים.

פתרונות אינפוטיימנט
מרשימים

מעליות KONE DX Class מאפשרות ליידע, 
לבדר ולעורר השראה במגוון דרכים – החל במסכי 
אינפוטיימנט חדים וברורים שמובנים בתא המעלית 
וניתנים לעדכון בקלות, וכלה בתכני מדיה שניתנים 

להתאמה אישית מלאה.
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עיצוב שנולד מתובנות אנושיות
אנשים הם מקור החיים של הבניינים ולכן הפילוסופיה העיצובית שלנו מבוססת תובנות אנושיות. גישה זו 
לוקחת בחשבון את המסע השלם במעלית, כדי לוודא חיבור בכל רמה אפשרית – מהפן החזותי ועד לפן 

הרגשי וכל מה שביניהם.

יצירתיות מלאת-חיים
השראה ואנרגיה

אווירה טבעית
חלל שליו ומרגיע

מורשת של מודרניות
עיצוב קלאסי ונצחי
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הוסיפו לבניין שירותים 
חדשניים שמביאים 
נוחות, חוויה ורווחה

דגם KONE MonoSpace DX משתמש 
KONE בפלטפורמה הדיגיטלית של

ובממשקי API מאובטחים לצורך חיבור 
המעליות עם חבילה חדשה לחלוטין 

של פתרונות ושירותים, אשר הופכים 
את החיים לפשוטים ונוחים יותר עבור 

המשתמשים.

הפלטפורמה הדיגיטלית מאפשרת 
שירותים כגון שילוב נתוני הסטטוס של 

המעלית במערכת הניהול של הבניין, 
תהליכים פשוטים והוליסטיים יותר 

של ניטור ושל פתרון בעיות, או הזמנת 
המעלית באמצעות מכשיר הטלפון 

החכם ומכשירים נוספים, כמו מערכת 
האינטרקום הביתית.

KONE מפתחת באופן מתמשך פתרונות 
 ,KONE Residential Flow דיגיטליים כמו
שיכול לשמש לשיפור הנגישות ותנועת 

האנשים ולהפיכת חיי היום-יום לפשוטים 
 KONE 24/7 יותר עבור הדיירים, וחבילת

Connected Services, שמבטיחה שקט 
נפשי לאורך מחזור החיים השלם של 

המעלית.

ממשקי ה-API של KONE אף מאפשרים 
לכם לפתח פתרונות משלכם עבור בניינים 

חכמים וכן להמשיך ולהתאים אישית את 
חוויית המעלית, כדי לתת מענה לצורכי 

הבניין ודייריו.

תוכלו גם להפיק תועלת מן המוצרים 
והשירותים שפותחו על ידי השותפים של 

KONE Partner Ecosystem, שמספרם 
הולך וגדל, ואשר פיתחו פתרונות שניתנים 

.KONE DX לשילוב עם המעליות מדגמי

הפיקו ערך רב יותר מכל 
מטר רבוע באמצעות 

הקישוריות המובנית של 
KONE DX

בעולם שהופך מחובר יותר ויותר, אנשים מצפים ליותר מן החלל 
שבו הם חיים ועובדים. פתרונות חכמים שמבוססים על טכנולוגיות 

דיגיטליות מחוברות לא רק מאפשרים לבניינים למשוך מחירים 
גבוהים יותר, הם גם מאיצים את תהליך המכירה או החכירה 

ומאפשרים לבניינים להישאר אטרקטיביים במשך שנים רבות.

לפי סקר בלתי תלוי* שנערך בקרב 4,000 דיירי בניינים בארבע 
מדינות אירופיות:

המשיבים ציינו, כי פתרון KONE Residential Flow יוביל לגידול של 2-10% בערך הדירה. 
הדוגמה המוצגת כאן מבוססת על ההנחה, כי מדובר בעליית ערך בשיעור של 5%.

* הסקר הבלתי תלוי נערך בשיתוף עם Kantar TNS Oy במהלך 2018, בערים שבהן יותר 
   מ-100,000 תושבים.

 78%
מאמינים כי הבניינים 

יהפכו חכמים יותר 
ויותר

 70%
מאמינים כי תכונות 
הבניין החכם יסייעו 

למכירה מהירה יותר 
של דירותיהם

 78%
מאמינים כי פתרונות 
 KONE חכמים, כמו
 ,Residential Flow

מעלים את ערך הדירות

מקרה לדוגמה
# הדירות: 100

גודל ממוצע: 50 מ"ר
מחיר ממוצע לדירה:
18,500 ש"ח / מ"ר

115,000 ש"ח
חיסכון בעלויות בהשוואה 

למערכת אינטרקום מסורתית

עסקה מהירה יותר
בהשוואה לבניין ללא 

Residential Flow

+4,450,000 ש"ח
ערך בניין מוגדל
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לבנות חכם יותר
המעלית מדגם KONE MonoSpace DX תואמת לכל הקודים ותקני התעשייה 

הרלוונטיים. פנו אל נציג המכירות המקומי של KONE בנוגע לאופן שבו נוכל לסייע 
לכם לגבי נושאים כמו נגישות, עמידות בפני ונדליזם ותאימות לתקני בטיחות האש.

KONE בורר המעליות של
)KONE ELEVATOR SELECTOR(

גלו איזה מפתרונות המעליות שלנו נותן 
מענה לצרכים שלכם, בשלושה שלבים 
מהירים ופשוטים. עמידות בפני ונדליזם 

ותאימות לתקני בטיחות האש.

KONE  כלי  תכנון המעליות של
)KONE ELEVATOR DESIGNER(

קבלו את כל הנתונים הטכניים הדרושים 
לכם באמצעות כלי יחיד וקל לשימוש, 

 CAD לרבות מודלים ניתנים להורדה של
ו-BIM ומפרטי מעליות מפורטים.

צפו בכלי התכנון שלנו
www.kone.XX/XXX

תכננו את ההצלחה עם 
KONE כשותפה לדרך

כעת תוכלו להתקדם לבנייה ירוקה יותר ולוודא שהפרויקט שלכם תואם 
לקודים ולתקני התעשייה, וזאת באמצעות כלי התכנון מן הדור הבא, 

החומרים בני הקיימא ותמיכת המומחים שאנו מציעים.

בנייה ירוקה יותר
הפתרונות והמומחיות של KONE יכולים לעשות 

את ההבדל כאשר אתם שואפים להשיג הסמכות 
ואישורים של בנייה ירוקה במסגרת תכניות כמו 

.LEED-ו BREEAM

בנייה בהתאם לתקנים
המעלית מדגם KONE MonoSpace DX תואמת לכל הקודים ותקני 

 KONE התעשייה הרלוונטיים. פנו אל נציג המכירות המקומי של
בנוגע לאופן שבו נוכל לסייע לכם לגבי נושאים כמו נגישות, עמידות 

בפני ונדליזם ותאימות לתקני בטיחות האש.

KONE כלי לעיצוב תא המעלית של
)KONE CAR DESIGNER(

בחרו בהוראות העיצוב המבוססות על 
ערכות מוטיבים, או צרו עיצוב פנים ייחודי 
משלכם עבור תא המעלית, על ידי שילוב 

חומרים, תאורה ואבזרים. לסיום, ממשו את 
החזון שלכם באמצעות מידול בתלת ממד.
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KONE מספקת פתרונות חדשניים, אשר מתאפיינים ביעילות אקולוגית, עבור מעליות, דרגנועים, 
דלתות בניינים אוטומטיות והמערכות שמאפשרות את שילובם בבניינים החכמים של ימינו.

אנו תומכים בלקוחותינו לכל אורך הדרך: משלב התכנון, דרך הייצור וההתקנה ועד לתחזוקה 
ולמודרניזציה. KONE היא מובילה עולמית בכל הנוגע למתן סיוע ללקוחותיה בניהול התנועה 

החלקה של אנשים וטובין ברחבי הבניינים.

מחויבותה של KONE ללקוחותיה ניכרת בכל פתרונות החברה. היא הופכת אותנו לשותפה 
מהימנה לאורך מחזור החיים של הבניין. אנו קוראים תיגר על הידע הקונבנציונלי של התעשייה. 

אנחנו מהירים, גמישים ויש לנו מוניטין מוצדקים בהחלט של חברה מובילה טכנולוגית, בזכות 
.KONE UltraRope®-ו KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ חידושים כמו

KONE מעסיקה כמעט 57,000 מומחים ייעודיים, שמעניקים שירות גלובלי ומקומי.

KONE CORPORATION

משרדי הארגון
P.O. Box 7

FI-02151 Espoo
Finland

Tel. +358 )0(204 751

www.kone.com

פרסום זה מיועד למטרות מידע כללי בלבד ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות בכל עת את עיצוב המוצר ואת המפרטים. אין לפרש את ההצהרות 
הכלולות בפרסום זה כאחריות או כתנאי, בין אם מפורש או מרומז, בנוגע לכל מוצר שהוא, התאמתו למטרה ספציפית, התאמתו למסחר ואיכותו, או כמצג 
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