
PONUKA KONE PRE VYŠŠIU HYGIENICKÚ
BEZPEČNOSŤ VÁŠHO VÝŤAHU

Vážení zákazníci,

poslaním spoločnosti KONE je zlepšovať pohyb osôb v mestskom živote. S využitím našich skúseností poskytujeme 
spoľahlivú, bezpečnú a komfortnú prevádzku našich zariadení.
Preto sme sa rozhodli reagovať na súčasnú situáciu vyplývajúcu zo zvýšených hygienických nárokov špeciálnou ponukou. 
Ponúkané riešenia a služby sú zamerané na zvýšenie hygienických štandardov. Nechajte sa inšpirovať a vyberte si 
vhodné riešenie spĺňajúce potreby vašej budovy a zariadenia

Ako služba / riešenie funguje? Aké výhody vám 
naše riešenie prinesie? Špeciálna ponuka

KONE 24/7 
Connected Services Inovatívna služba umožňujúca účelnejší 

a bezpečnejší servis zariadení. 
Nepretržitá 24/7 kontrola zariadenia 
nám umožní predvídať poruchu 
zariadenia a zasiahnuť skôr, než k nej 

dôjde.

Viac informácií nájdete tiež TU.

Nie je nič nepríjemnejšie ako nefunkčný 
výťah v čase najväčšej dopravnej 
špičky, tým preplnené ostatné výťahy 
a nespokojní užívatelia. Vďaka našej 
preventívnej službe však môžete 
týmto situáciám predchádzať - áno, 
KONE 24/7 Connected Services vidí do 
budúcnosti. Nečakajte na neplánovanú 
poruchu výťahu, jednoducho jej 

predíďte.

V rámci balíčka služby 24/7 
Connected Services poskytujeme 
zadarmo odbornú skúšku  
a opravy v pracovnej dobe do  

1 hodiny práce technika.

KONE samolepka

Jednoduché riešenie, ako informovať 
nastupujúce osoby o odporúčanom 
rozmiestnení osôb v kabíne výťahu  

a nastavenie limitu počtu
 prepravovaných osôb.

Nie je nič jednoduchšie ako vizuálne 
informovať prepravované osoby  
o bezpečnom státí na nástupišti  
a v kabíne výťahu. Každý ihneď vie kam 

sa bezpečne postaviť.
Samolepku dodáme alebo

 nainštalujeme v požadovanom
 množstve.

od 26 EUR / 1ks samolepky 

KONE zníženie kapacity 
(nosnosti) výťahu / zmena 

režimu riadenia
Naši technici prednastavia nosnosť 
výťahu a prípadne vykonajú ďalšie 
softwerové úpravy pre zníženie počtu 

osôb v kabíne.

Zabezpečíme dostatočný priestor pre 
prepravované osoby a tak zlepšíme 

hygienické požiadavky na prevádzku.
Len pre výťahy KONE.

od 52 EUR 

Ventilátor v kabíne 
pre KONE výťahy

Ventilátor umiestnený na kabíne výťahu 
umožní rýchlejšiu výmenu vzduchu  

v kabíne.

Umiestnením ventilátora v kabíne
 zaistíme väčší komfort užívateľov.

Len pre výťahy KONE.

od 186 EUR

https://www.kone.sk/existujuce-budovy/servis/24-7-connected-services/


Zariadenie pre samočistenie 
madla eskalátora UV

Vystavenie ultrafialovému žiareniu 
pomáha redukovať produkciu 

mikroorganizmov, ako sú baktérie
a vírusy.

Vhodné pre vnútorné i vonkajšie 
prostredie. Zariadenie je kompatibilné 
so všetkými eskalátormi a chodníkmi 

všetkých značiek.

od 1450  EUR / 1 eskalátor

Chemické čistenie madiel 
eskalátorov a pohyblivých

chodníkov
Naši technici vyčistia a konzervujú 

špeciálnymi prípravkami madlá
 zariadení a tým zvýšia ich hygienickú

 bezpečnosť.

Používame len výrobcom schválené 
prostriedky, ktoré nepoškodia štruktúru 

madiel.

Pravidelným čistením 1x mesačne 
docielime zvýšenie hygienických 

štandardov.

Cena služby na základe 
individuálnej požiadavky

Inštalácia
bezkontaktného 
ovládania výťahu

Nainštalujeme bezkontaktné ovládanie 
(privolanie výťahu a voľby v kabíne).

Zvýšime tak hygienické podmienky
 vo výťahu a znížime možnosť prenosu

 vírusov.

Cena služby na základe
individuálnej požiadavky

KONE Air Purifier Inštaláciou čističky vzduchu
 zabezpečíme zníženie počtu baktérií, 

vírusov, alergénov a ďalšieho 
znečistenia.

Vzduch je čistený pomocou pokročilých 
fotokatalytických oxidácií (Advanced 
Photocatalytic oxidation process PCO).

Zvýšime tak hygienické podmienky 
vo výťahu a znížime možnosť prenosu 

vírusov.
od 990 EUR

Ako služba / riešenie funguje? Aké výhody vám 
naše riešenie prinesie? Špeciálna ponuka

Ceny sú uvedené bez DPH.

Ponuka je platná do 31. 12. 2020

Služby, produkty alebo riešenie uvedené v tomto dokumente ako riešenie KONE pre vyššiu hygienickú bezpečnosť podporujú zdravie

a bezpečnosť. Riešenie však nezabezpečujú, že v priestoroch, kde sú používané, sa neobjavia žiadne nové choroby alebo infekcie.

Spoločnosť KONE nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek infekcie alebo choroby, ktoré sa v takýchto zariadeniach vyskytnú, 

ani za následné zdravotné následky.

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu KONE alebo nám napíšte na email informacie@kone.com.


