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EN BEDRE 
HVERDAG FOR 
ALLE
Dit hjem skal være et sted, hvor du kan 
slappe af og glemme hverdagens stress 
og jag. Simple ting, som at komme 
ind ad en dør, at lukke besøgende 
ind eller at få en pakke leveret midt 
på dagen bør være let og bekvemt. 
Det er her ny teknologi kommer ind i 
billedet. Med KONE Residential Flow 
undgår du den daglige kamp med at 
komme ind, ærgrelsen over at misse en 
vigtig levering eller information. KONE 
Residential Flow giver dig en bedre 
hverdag med intelligente løsninger til 
din bygning.

KONE FLOW™ APP – DIN NYE NØGLE
Med KONE Residential Flow bliver din smartphone din 
nye nøgle til din port og entrédør. Alt, hvad du behøver, 
samles på din smartphone. Med appen KONE FlowTM kan 
du åbne din port og entrédør, lukke besøgende ind eller 
udstede midlertidige digitale nøgler samt modtage relevant 
information fra andre beboere og ejendomsadministratorer.

EN HJÆLPENDE HÅND TIL 
EJENDOMSADMINSTRATORER
  Del nemt information om vigtige projekter i en ejendom 

via din computer eller smartphone - informationen 
kan sendes direkte til beboeres smartphones og 
informationsskærme i opgange og elevatorer

  Opdater beboeres oplysninger med enkelte klik

  Spar tid og besvær med en digital nøgleadministration
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NOTIFICATION:

4 TRIN TIL ET SMARTERE HJEM

Du kontakter KONE1

Vi udarbejder et uforpligtende tilbud3

En af vores eksperter besigtiger din 
bygning og evaluerer din forenings behov2

Når din forening har godkendt tilbuddet, 
går vi i gang med installationen og sørger 
for, at jeres nye løsning danner rammerne 
om en bedre hverdag.
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KONE ACCESS
  Lås op og åbn automatisk entrédøren til din 

bygning

  Tag elevatoren op til din etage uden at trykke 
på en eneste knap

KONE VISIT
  Byd gæster velkommen via din smartphone

  Luk gæster ind i din bygning med et enkelt tryk 
på din smartphone, hvor end du befinder dig

KONE INFORMATION
  Modtag vigtig information om projekter i din 

bygning direkte på din smartphone

  Hold dig opdateret på diverse 
ejendomsprojekter, vejret eller den 
offentlige transport via din smartphone og 
informationsskærme i din opgang og elevator

KONE RESIDENTIAL FLOW
BESTÅR AF 3 PAKKER

GØR DIT HJEM SMARTERE

  Åbn døren, før du når frem – din smartphone er 
din nøgle

  Føl dig som en VIP i din egen bygning – så snart 
du er inde i bygningen, kommer elevatoren 
automatisk ned og bringer dig op til din etage

  Gå aldrig glip af vigtige informationer – 
hold dig opdateret via din smartphone og 
informationsskærme

  Byd din familie og venner velkommen – udlever 
midlertidige digitale nøgler

  KONE Residential Flow er nem at bestille, hurtig 
at installere og simpel at vedligeholde – vi sørger 
for det hele



KONE leverer innovative og miljøvenlige 

løsninger til elevatorer, rulletrapper, automatiske 

døre og porte samt systemer, der integrerer dem 

med dagens intelligente bygninger. 

Vi støtter vores kunder hele vejen fra designfasen 

til planlægning, installation, service, reparation 

og modernisering. KONE er en global leder, 

der hjælper kunder over hele verden med at 

forbedre flowet af personer og varer i og mellem 

bygninger.

Vores kundefokus viser sig i alle vores løsninger. 

Det gør os til en pålidelig partner gennem 

hele en bygnings livscyklus. Vi udfordrer den 

konventionelle viden i industrien. Vi er hurtige, 

fleksible og har et velfortjent renommé som 

teknologisk førende med innovationer som 

KONE MonoSpace®, KONE UltraRope® og 

KONE 24/7 Connected ServicesTM.

KONE har ansat over 52.000 dedikerede 

eksperter, der servicerer dig globalt og lokalt.

Dette materiale sigter kun mod 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. Copyright © 2018 KONE.
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