
JEDNODUCHŠIE
PRÍCHODY DOMOV

KONE Residential Flow
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ABY BOL KAŽDÝ 
DEŇ JEDNODUCHŠÍ 
PRE VŠETKÝCH

Váš domov by mal byť miestom,  
kde si môžete oddýchnuť a zabudnúť 
 na každodenný stres. Jednoduché 
veci, ako vojsť do dverí, pustiť 
dovnútra návštevu alebo otvoriť 
kuriérom by mali byť jednoduché 
a pohodlné. Tu prichádzajú k slovu 
nové technológie. S aplikáciou KONE 
Residential Flow prestanete zápasiť 
s dverami alebo kľúčmi a predídete 
nedoručeniu dôležitých oznámení 
či dodávok. Váš každodenný život 
sa stane oveľa jednoduchší.

	¡ Otvorte dvere skôr, než k nim dôjdete – váš 
inteligentný telefón je vaším kľúčom

	¡ Buďte VIP vo svojej budove – akonáhle 
vstúpite, výťah sa automaticky privolá 
a vyvezie vás do vašho poschodia

	¡ Nikdy nezmeškajte dôležité oznámenia – zostante 
v obraze pomocou svojho inteligentného 
telefónu a informačných obrazoviek

	¡ Privítajte svoje návštevy odkiaľkoľvek 
– pomocou svojho inteligentného telefónu 
ich pozdravíte a umožníte im vstup

	¡ Už žiadne stratené kľúče – miesto 
nich poskytnete členom rodiny alebo 
priateľom dočasné elektronické kľúče

	¡ Jednoduchá objednávka, rýchlá inštalácia 
a jednoduchá údržba – o to všetko sa postaráme
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APLIKÁCIA KONE FLOW™ – VÁŠ NOVÝ 
KĽÚČ OD VSTUPNÝCH DVERÍ
S aplikáciou KONE Residential Flow sa váš inteligentný 
telefón stane vaším novým kľúčom so všetkým, 
čo potrebujete v uživateľsky príjemnej aplikácii KONE 
Flow. Môžete otvárať dvere, umožniť vstup návštevám, 
rozosielať kľúče rodine a priateľom, a dokonca aj 
kontrolovať oznámenia súvisiace s vašou budovou. 

PRAVÁ RUKA PRE FACILITY MANAŽÉROV
	¡ Jednoduché zdieľanie dôležitých informácií súvisiacich 

s budovou prostredníctvom jedinej obrazovky.

	¡ Aktualizácia informácií pre obyvateľov 
len niekoľkými kliknutiami myši.

	¡ Úspora času a problémov so správou digitálnych kľúčov.
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NOTIFICATION:

ŠTYRYI KROKY NA CESTE 
K JEDNODUCHŠIEMU 
ŽIVOTU KAŽDÝ DEN

Kontaktujte KONE1

Vytvoríme pre vás špecifikáciu 
a odhad nákladov3

Náš obchodný zástupca sa zoznámí 
s vašou budovou a vyhodnotí jej potreby2

Ak budete so všetkým spokojní, 
objednáte si naše riešenia a my 
sa postaráme o zvyšok
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KONE ACCESS
	¡ Automaticky odomknete a otvoríte 

hlavné dvere svojej budovy.

	¡ Vyveziete sa na svoje podlažie  
bez stlačenia jediného tlačidla.

KONE VISIT
	¡ Pozdravíte svoju návštevu 

prostredníctvom domáceho interkomu 
alebo inteligentného telefónu.

	¡ Umožníte návšteve vstup stlačením tlačidla 
na vašom smartfóne, nech ste už kdekoľvek.

KONE INFORMATION
	¡ Dôležité oznámenia súvisiace s vašou budovou 

si môžete prečítať na svojom smartfóne.

	¡ Vždy budete v obraze vďaka informáciam 
o budove, počasí alebo cestovných 
poriadkoch verejnej dopravy, poskytovaných 
na informačných obrazovkách.

AKO FUNGUJE KONE RESIDENTIAL FLOW
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KONE poskytuje inovatívne, ekologické 
a efektívne riešenia pre výťahy,  
eskalátory a automatické dvere. 
Podporujeme zákazníkov na každom kroku 
– od dizajnu a výroby cez inštalácie a servis 
až po modernizáciu. KONE patrí medzi 
celosvetovú špičku v poskytovaní podpory 
zákazníkom pre zaistenie plynulého 
toku ľudí a nákladov v budovách.

Je našim záväzkom poskytovať zákazníkom 
optimálne riešenia na mieru. To z nás 
vytvára spoľahlivého partnera počas 
celej doby životnosti budovy. Sme líder 
v technologických inováciách a meníme 
zastaralé postupy v našom odvetví. Výťahy 
KONE zabezpečujú prepravu v mnoho 
známych svetových architektonických 
monumentoch, akými sú Trump Tower 
v Chicagu, 30 St Mary Axe v Londýne, 
letisko Schipol v Amsterdame alebo 
Beijing National Grand Theatre v Číne. 
Zabezpečujeme taktiež prepravu 
v najvyššej budove v ČR a to v AZ Tower 
v Brne, alebo Nivy Tower v Bratislave.

KONE zamestnáva viac ako 52 000 
špecialistov vo viac ako 60 krajín vo svete.

Tato příručka má pouze informativní charakter. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické parametry a konstrukci svých výrobků. Žádné prohlášení zde uvedené nepředstavuje záruku či jinou podmínku, ať už výslovnou, či předpokládanou, 
ve vztahu jakémukoli výrobku, k jeho způsobilosti a vhodnosti k jakémukoli účelu, k jakékoli jeho vlastnosti a kvalitě. Žádné prohlášení zde uvedené rovněž nepředstavuje žádnou změnu podmínek libovolné kupní smlouvy či jejich interpretaci.  
Drobné barevné odchylky mezi vytištěnými a skutečnými barva jsou přípustné. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® a People Flow® jsou registrované obchodní značky společnosti KONE Corporation. Copyright © 2017 KONE Corporation.

www.kone.cz
Infolinka: 800 566 300 
Email: informace@kone.com

www.kone.sk
Infolinka: 800 173 174
Email: informacie@kone.com

Praha

České 
Budějovice

Hradec 
Králové

Olomouc

Brno
Žilina

Trnava

Košice

Banská Bystrica

Ostrava

Bratislava


