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ELKE DAG 
GEMAKKELIJKER 
MAKEN VOOR 
IEDEREEN
Uw woning moet een plek zijn waar 
u kunt ontspannen en de stress van 
het dagelijks leven kunt vergeten. 
Eenvoudige dingen zoals de deur 
binnenkomen , bezoekers binnenlaten 
of leveringen regelen, moeten 
eenvoudig en makkelijk zijn. Hier 
komt de technologie ons te hulp. Met 
KONE Residential Flow hoeft u niet 
meer te worstelen met deuren en 
sleutels, en hoeft u geen belangrijke 
berichten of leveringen meer te 
missen. Uw dagelijks leven wordt een 
stuk makkelijker.

¡¡ Open deuren zonder ze aan te raken- uw 
smartphone is uw sleutel

¡¡ Voel je als een VIP in uw eigen gebouw - zodra 
u binnen bent, wordt automatisch de lift 
aangeroepen om u naar uw verdiep te brengen.

¡¡ Mis nooit meer belangrijke berichten - blijf op de 
hoogte via uw smartphone en infoschermen

¡¡ Ontvang bezoekers waar u ook bent - gebruik uw 
smartphone om mensen te begroeten en binnen 
te laten

¡¡ Loop nooit meer naar uw sleutels te zoeken – 
geef gezinsleden of vrienden liever een tijdelijke 
elektronische sleutel

¡¡ Makkelijk te bestellen, snel te installeren en 
eenvoudig te onderhouden - wij zorgen voor alles



3

HOE KONE RESIDENTIAL FLOW 
WERKT

DE KONE FLOW™ APP – UW 
NIEUWE HUISSLEUTEL 
Met KONE Residential Flow wordt uw smartphone uw 
nieuwe voordeursleutel. Alles wat u nodig hebt, zit in de 
gebruiksvriendelijke KONE Flow app. U kunt deuren openen, 
bezoekers binnenlaten, sleutels naar familie en vrienden 
versturen en zelfs berichten van het gebouw lezen. 

EEN HELPENDE HAND VOOR 
FACILITY MANAGERS
¡¡ Eenvoudig belangrijke updates van het gebouw delen met 

één scherm

¡¡ Bewonersinformatie updaten met slechts enkele 
muisklikken

¡¡ Bespaar tijd en moeite met digitaal sleutelbeheer
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NOTIFICATION:

VIER STAPPEN NAAR EEN 
GEMAKKELIJKER LEVEN, ELKE DAG

Neem contact op met KONE

Wij stellen een specificatie en een 
kostenraming voor u op

Onze verkoper bezoekt uw gebouw om 
uw behoeften te beoordelen

Zodra u over alles tevreden bent, plaatst u 
een bestelling en zorgen wij voor de rest
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KONE ACCES
¡¡ De hoofddeur van uw gebouw automatisch 

ontgrendelen en openen

¡¡ Ga naar uw verdiep zonder ook maar één knop 
aan te raken 

KONE VISIT
¡¡ Begroet bezoekers via uw huisintercom of 

smartphone

¡¡ Laat bezoekers binnen met een druk op de 
knop, waar u ook bent

KONE INFORMATION
¡¡ Lees belangrijke mededelingen van het gebouw 

op uw smartphone

¡¡ Blijf op de hoogte van mededelingen van het 
gebouw, het weer of dienstregelingen van het 
openbaar vervoer op infoschermen



KONE voorziet innovatieve en eco-efficiënte 

oplossingen voor liften, roltrappen, 

automatische gebouwdeuren en de systemen 

die ze in de intelligente gebouwen van 

vandaag integreren. 

Wij ondersteunen onze klanten over het hele 

traject; van ontwerp, productie en installatie 

tot onderhoud en modernisering. KONE is een 

wereldleider in het helpen van klanten om de 

mensen- en goederenstroom in hun gebouwen 

vlot te laten verlopen. 

Ons engagement ten opzichte van klanten zit 

in alle KONE-oplossingen vervat. Dit maakt 

van ons een betrouwbare partner gedurende 

de hele levenscyclus van het gebouw. Wij 

verleggen de grenzen van de conventies 

binnen de sector. Wij zijn snel, flexibel en hebben 

onze reputatie als technologieleider verdiend 

met innovaties zoals KONE MonoSpace®, KONE 

NanoSpace™ en KONE UltraRope®. 

KONE stelt bijna 52.000 toegewijde experts te 

werk om u wereldwijd en lokaal van dienst te 

zijn.

Deze publicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. We behouden ons het recht voor op eender welk moment het productontwerp en de specificaties te wijzigen. Geen enkele verklaring in dit document 
kan worden beschouwd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie of conditie met betrekking tot een product, zijn geschiktheid voor een bepaald doel, zijn verkoopbaarheid of eigenschappen, noch 
als een weergave van de bepalingen van een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de weergegeven en de werkelijke kleuren. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® en People 
Flow® zijn gedeponeerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright © 2017 KONE Corporation.
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KONE BELGIUM

Hoofdkantoor
Rue de Bretagne 24
1200 Wolwé-Saint-Lambert
Belgique

Tel. +32(0)2 730 90 11

www.kone.be


