
Pełna wymiana dźwigów

KONE CombiSpace™



WIĘKSZY I BEZPIECZNIEJSZY
W porównaniu do obecnych rozwiązań KONE 
CombiSpace™ ma obszerniejszą kabinę, którą 
można zastosować w istniejącym szybie.

Automatyczne drzwi urządzenia zgodne  
są z najnowszymi standardami europejskimi, 
gwarantującymi najwyższe bezpieczeństwo 
użytkowania. 

TWÓJ DOM  
TWÓJ WYBÓR
Nowoczesny dźwig podnosi wartość całego 
budynku, szczególnie jeśli skonstruowany  
jest w oparciu o sprawdzoną i uznawaną  
na całym świecie technologię. Pełna wymiana 
urządzenia na KONE CombiSpace™ zapewnia 
poprawę komfortu użytkowania, poczucie 
bezpieczeństwa i nowe walory estetyczne. 
Urządzenie zostało zaprojektowane  
w sposób umożliwiający szybką instalację,  
dzięki czemu uciążliwość prac modernizacyjnych 
dla lokatorów jest minimalna.

KONE COMBISPaCE™ |  WPROWaDZENIE
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Wywodzący się ze sprawdzonych technologii 
nowy KONE CombiSpace™ wnosi na rynek 
światowej klasy myśl inżynierską w zakresie 
konstrukcji i sprawnej instalacji dźwigów 
w istniejących budynkach. To oszczędne 
i doskonale dostosowane do potrzeb 
modernizacyjnych urządzenie, stworzone  
przede wszystkim z myślą o budynkach 
mieszkalnych wyposażonych w dźwig  
z maszynownią.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KONE COmBiSpACE™?

KONE COMBISPaCE™ |  GŁÓWNE KORZYŚCI

W pakiecie modernizacyjnym KONE CombiSpace™ 
uwzględniono różne opcje wystroju kabiny. Można wybrać 
jeden z gotowych projektów kabin stworzonych  
przez wielokrotnie nagradzanych designerów KONE  
lub zaprojektować własne wnętrze wykorzystując 
oferowane materiały.

Cicha praca urządzenia, bezpieczeństwo użytkowania, 
funkcjonalność i estetyka oraz łatwość konserwacji  
to kombinacja niezaprzeczalnych zalet dźwigów KONE 
CombiSpace™.
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Nowe normy dźwigowe służą zwiększeniu bezpieczeństwa, 
zarówno użytkowania, jak i konserwowania urządzeń. Normy 
EN 81-20 i EN 81-50 obowiązują od 1 września 2017 i dotyczą 
wszystkich dźwigów oddawanych od tego dnia do użytku. 
Określają wymagania dotyczące budowy i instalacji dźwigów  
oraz zakres koniecznych badań i testów, ponadto aktualizują 
wytyczne w zakresie projektowania budynków.

KONE CombiSpace™ jest zgodny z najnowszymi standardami  
i nie wymaga żadnych modyfikacji, dostosowujących urządzenie 
do norm EN 81-20 i EN 81-50. 

CZY WIESZ, ŻE….

SPRaWDZONa TECHNOLOGIa 
Skonstrowany w oparciu  
o sprawdzoną technologię 
i dostosowany do potrzeb 
modernizacji budynków

KOMPaKTOWY 
Dostosowany do niewielkich 
szybów istniejących 
budynków wyposażonych  
w maszynownię

CICHY I KOMFORTOWY 
Zapewniający wygodne 
użytkowanie, dzięki 
najnowszej generacji 
napędowi EcoDisc i cichym 
hamulcom ulokowanym  
w maszynowni

LICZNE OPCJE WYSTROJU 
Wybór gotowych projektów 
kabin z opcją indywidualnych 
modyfikacji 

GŁÓWNE 
KORZYŚCI KONE 
COMBISPaCE™

5



ZApEWNiAmY 
pEŁNĄ OBSŁUGĘ

Na wstępie oferujemy bezpłatną analizę istniejących 
urządzeń i ruchu w budynku. Na tej podstawie  
dobieramy optymalne rozwiązanie oraz obliczamy  
różnice w kosztach rozwiązań alternatywnych.  
Przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi  
przygotowujemy indywidualne rysunki CAD  
oraz wizualizacje kabin.

Uzgadniamy plan działań i harmonogram prac 
modernizacyjnych, który realizujemy w ramach ustalonego 
budżetu, bez niespodziewanych dodatkowych kosztów. 

Proces modernizacji przebiega zgodnie z ustalonym 
planem, z uwzględnieniem ograniczenia niedogodności, 
wynikających z prac budowlanych w normalnie 
funkcjonującym budynku. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych zapewniamy 24/7 
usługi Centrum Obsługi Klientów KONE oraz profesjonalny 
serwis, który realizuje indywidualny dla każdego urządzenia 
program konserwacji prewencyjnej.  

ZaPEWNIaMY BIEŻąCą 
KOMUNIKaCJĘ Na TEMaT  
PRZEBIEGU PRaC 
MODERNIZaCYJNYCH
¡¡ aktualny harmonogram prac podawany jest  

do wiadomości lokatorów budynku na tablicach 
firmowych w okolicy wymienianych dźwigów

¡¡ szczegółowy plan działań i dane techniczne 
dostępne są na bieżąco dla zarządców obiektu 

¡¡ dodatkowych informacji na miejscu udzielają 
pracownicy KONE (zawsze w strojach 
firmowych).
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KONE COMBISPaCE™ |  PL aNOWaNIE  PR aC

CZTERY KROKI DO NOWEJ 
WINDY 

Bieżąca konserwacja

•  Serwis KONE Care™dostosowany 
do potrzeb 

•  24/7 Kontakt z Centrum Obsługi 
Klientów KONE

Pomoc ekspertów na każdym 
etapie

• Ocena istniejących urządzeń
•  analiza warunków technicznych 
   przy użyciu najnowocześniejszych 
   narzędzi
• Konsultacje z właścicielem budynku

Oferta

•  Wskazanie optymalnego rozwiązania
•  Wybór dodatkowych opcji 
•  Plan prac

Realizacja

• Określenie zasad bezpieczeństwa 
   specyficznych dla danego miejsca
• Prace modernizacyjne według 
   harmonogramu i budżetu
• Proaktywana komunikacja
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Modern Simplicity 
Kabiny te wykończone są nowoczesnymi materiałami  
o modnych kolorach i fakturach. Świeża kolorystyka ścian,  
atrakcyjna sygnalizacja i przyjazne dla oka światło zapraszają 
do wnętrza, które  wpływa korzystnie na estetykę całej klatki 
schodowej.

Classic Chic  
Projekty Classic Chic łączą w sobie klasykę i nowoczesność. 
Z wnętrzami eleganckich budynków doskonale współgrają 
kabiny wykończone stalą nierdzewną lub materiałami  
o przyjemnej fakturze drewna.

Industrial Chic  
Chłodną estetykę Industrial Chic podkreślają ściany ze stali 
nierdzewnej, dostosowana do nich kolorystyka sygnalizacji 
oraz refleksy oświetlenia. Takie kabiny polecamy  
do budynków o wnętrzach w stylu industrialnym.

NOWOCZESNY,
DOBRZE DOBRaNY
WYSTRÓJ
Zespół projektantów KONE, wielokrotnie 
nagradzany za wzornictwo przemysłowe  
na międzynarodowych forach, przygotował 
kolekcję gotowych projektów kabin.  
Można spośród nich wybrać projekt  
odpowiedni do charakteru budynku  
i w razie potrzeby modyfikować jego  
elementy korzystając z katalogu  
wykończeń.

CLASSIC CHIC 10003: sufit RL20, Snowberry White (L209); ściany Ebony Oak 
(L205); podłoga Shell Gray (RC22);   poręcz HR61 ze szczotkowanej stali  
nierdzewnej

Kolekcje projektów kabin i sygnalizacji KONE otrzymały 

nagrody reddot i Good Design.

MODERN SIMPLICITY 10001: sufit RL20, Snowberry White (L209); ściany 
boczne (B i D) Snowberry White (L209), ściana tylna (C) Lime Green (L207);  
podłoga Smokey Grey (RC20); poręcz HR64 ze szczotkowanej stali nierdzewnej
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CLASSIC CHIC 10007: sufit CL88 Cloude White (P50); ściany Hazel Oak  
(L202); podłoga Chalk White (SF30); cokoły Asturias Satin (F); poręcz HR61  
ze szczotkowanej stali nierdzewnej

MODERN SIMPLICITY 10002: sufit CL94 Cloud White (P50); ściany boczne  
(B i D) Snowberry White (L209), ściana tylna (C) Cherry Oak (L204); podłoga Shell 
Gray (RC22); poręcz HR64 ze szczotkowanej stali nierdzewnej

CLASSIC CHIC 10008: sufit CL88 Cloude White (P50); ściany Shangri-La 
Gold (SS1); podłoga Diorite Black (SF32); poręcz HR64 ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej w kolorze złotym

INDUSTRIAL CHIC 10005: sufit RL20 Snowberry White (L209); ściany  
Flemish Linen (TS1); podłoga Coral Red (RC23); poręcz HR64 ze szczotkowanej  
stali nierdzewnej 



WYKOŃCZENIA ŚCIAN

WYKOŃCZENIA PODŁÓG

Laminaty

L202
Hazel Oak

L207
Lime Green

L203
Almond Oak

L208
Lotus Blue

L209
Snowberry White

L204
Cherry Oak

L205
Ebony Oak

L228
Dawn Red

L226
Misty Gray

L227
Sunny Yellow

L206
Mandarin Orange

RC20
Smoke Gray

RC22 
Shell Gray

RC23  
Coral Red

RC21
Denver Gray

RC6
Dallas Black

SF30
Chalk White

SF31
Grainy Sand

VF25
Flakey Gray

SF32
Diorite Black

Wykończenie lokalneWinyl

Guma

Kompozyt kamienny

Stal nierdzewna

Laminat metaliczny

F
Asturias Satin

L200
Oriental Gold

TS1
Flemish Linen

SS1
Shangri-La Gold

CL88*
Oświetlenie LED
Wykończenia:
Asturias Satin (F)
Cloud White (P50)

RL20
Oświetlenie LED
Wykończenie
Snowberry White (L209)

CL94
Świetlówki T5
Wykończenia:
Asturias Satin (F)
Cloud White (P50)

SufItY

* Liczba punktów świetlnych zależy od rozmiaru kabiny

MaTERIaŁY I I aKCESORIa

KONE COMBISPaCE™ |  DESIGN
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WYKOŃCZENIA ŚCIANY fRONtOWEJ (A) I DRZWI

PORĘCZE

COKÓŁ LuStRO

SYGNALIZACJA

HR61
Asturias Satin (F)

HR64
Asturias Satin (F)
Spełnia normę EN 81-70

KSS D20
Kolor 
do wyboru

HR64
Shangri-La Gold
Spełnia normę EN 81-70

KONE ReNova™ Slim – drzwi kabinowe i przystankowe, centralnie otwierane, cztero-panelowe
KONE ReNova™ – płaskie drzwi kabinowe z interfejsem do istniejących drzwi wahadłowych na przystankach

 KSS 280

tABLICA INfORMACYJNA

TD1
Ramka lustrzana 
lub satynowa 

F 
Asturias Satin

SK2 
Asturias Satin (F)

Z*
Stal ocynkowana

P**
Kolorystyka RAL

R30**
Nordic Gray, stal powlekana

K
Scottish Quad

TS1 
Flemish Linen

SS4 
Aqua Weave

SS1 
Shangri-La Gold

Stal nierdzewna

Inne

*   Materiał niedostępny 
     dla teleskopowych drzwi
     ReNova™
** Materiał niedostępny 
     jako wykończenie ściany
     frontowej

Stałe wymiary 
(częściowa wysokość  
i szerokość)
Spełnia normę EN 81-70

TW1*/**
Przejrzyste szkło
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KONE COMBISPaCETM - WYMIaRY

KONE COMBISPaCE™ |  DaNE TECHNICZNE

tYP DRZWI A MINIMALNE WYMIARY SZYBu 
Drzwi wychylne przystankowe 
z KONE ReNova slim C3

*  Jeśli SH <2700 mm, to max. CH = 2050 mm 
    (sufit zintegrowany z kabiną)
**Min. WD z EN 81-21 (bez uwzględnienia tej normy 
    szyb jest o 20 mm głębszy)

BB = Szerokość kabiny
DD = Głębokość kabiny
WW = Szerokość szybu
WD = Głębokość szybu

KONE ReNova™ Slim L3/C3

L3 –czteropanelowe drzwi przystankowe otwierane centralnie
C3 -czteropanelowe drzwi kabinowe otwierane centralnie

*   Min. WD wymaga niszy 70 mm i zmniejszonej odległości między kabiną a przeciwwagą, 
    zgodnie z  normą EN81-21 (przy zerowej tolerancji wymiarów szybu) 
** Z drzwiami wychylnymi na przystankach 

Drzwi wychylne przystankowe 
z 4-panelowymi drzwiami har-
monijkowymi w kabinie

Drzwi kabinowe KONE ReNova 
Slim przystosowane są do pracy 
z istniejącymi drzwiami 
wychylnymi

Drzwi KONE ReNova Slim 
przeznaczone są do dźwigów 
obsługujących ruch o średnim 
natężeniu

KONE ReNova harmonijkowe 
drzwi kabinowe przystosowane 
są do pracy z  istniejącymi 
drzwiami wychylnymi

KONE COMBISPaCETM

 Prędkość 1,0 m/s

Udźwig 240-575 kg

Liczba przystanków 16

Max. liczba dźwigów w grupie 3

Max. wysokość podnoszenia 40 m

Min. głębokość podszybia (PH) 650 mm

Min. wysokość nadszybia (SH) 2 600 mm*

Wysokość kabiny (CH) 2 050/2 110/2 150 mm*

Min. DD/WD (drzwi typu slim bez niszy) 800/1170 mm**

Min. DD/WD (drzwi typu slim z niszą 70mm) 800/1100 mm**

Min. BB/WW (przy zerowej tolerancji wymiarów szybu) 750/974 mm

Max. szerokość kabiny (BB) 1 450 mm

Max. DD 1 600 mm

Norma EN 81-20; 2014

WYMIaRY SZYBU a TYPY DRZWI
Min. WD (mm) Min. WW (mm)

 KONE ReNova slim L3/C3* 1100 974

Drzwi wychylne przystankowe z KONE ReNova slim C3** 1100 974

KONE ReNova harmonijkowe (LL = BB-50 mm)** 1100 974

KONE ReNova harmonijkowe with pocket (LL = BB)** 1100 974
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KONE oferuje innowacyjne i przyjazne  

dla środowiska naturalnego windy, schody  

i chodniki ruchome oraz drzwi 

automatyczne, a także interfejsy służące 

integracji tych urządzeń z systemami 

inteligentnych budynków.

Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną 

pomoc na każdym etapie współpracy, 

począwszy od projektowania budynku, 

poprzez instalację urządzeń, po konserwację  

i modernizację. KONE jest liderem  

w zakresie pomocy w zarządzaniu 

sprawnym przemieszczaniem ludzi  

i towarów wewnątrz budynków. 

Zrozumienie celów naszych Klientów 

widoczne jest w każdym produkcie i usłudze. 

To czyni nas wiarygodnym partnerem  

w całym okresie powstawania i eksploatacji 

budynków. Kwestionujemy konwencjonalne 

metody działania - nie bez powodu cieszymy 

się opinią lidera innowacji technologicznych 

w branży. Osiągnęliśmy to dzięki takim 

rozwiązaniom, jak np. KONE MonoSpace®, 

KONE NanoSpaceTM and KONE UltraRope®.

KONE zatrudnia około 52 000 specjalistów, 

zaangażowanych w obsługę swoich 

Klientów.  

Niniejsza publikacja zawiera wyłącznie informacje ogólne. KONE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i wzorniczych w swoich produktach. Żadnej informacji zawartej w tej broszurze  
nie należy traktować jako gwarancji lub warunku wyraźnego lub dorozumianego dla jakiegokolwiek wyrobu opisanego w broszurze. Publikacja i informacje w niej zawarte nie stanowią oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Kolory materiałów zaprezentowane w tej publikacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Znaki towarowe KONE, Dedicated to People Flow™,  
KONE CombiSpace™, KONE MonoSpace®, KONE NanoSpace™, KONE UltraRope®, KONE ReNova™, KONE EcoDisc® są zastrzeżone. Copyright © 2017 KONE Corporation.

www.kone.pl


