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KONE PROSPACE™ |  PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ

NEJLEPŠÍ PROSTOROVĚ EFEKTIVNÍ
ŘEŠENÍ VÝTAHŮ NA TRHU
Výtah je nezbytnou součástí moderního městského 
životního stylu. Zvyšuje hodnotu bytového domu 
a přináší pohodlí jeho obyvatelům. Výtah je nutností 
pro mnoho starších lidí a  pro osoby se zdravotním 
postižením, ale také usnadňuje život rodičům s dětmi.

Díky různým designovým variantám interiéru kabiny  
se KONE ProSpace™ hodí do jakékoliv budovy.

PROSTOROVĚ EFEKTIVNÍ

Prostorově efektivní výtahy KONE ProSpace™ jsou 

kompaktní, s malými požadavky na horní přejezd 

a prohlubeň. Díky samonosné šachtě se může instalovat 

bez větších stavebních úprav v budově. Společně 

s prosklenou šachtou pomáhá zachovat původní rysy 

a funkce schodiště.

BEZPEČNÝ A POHODLNÝ

Výtah KONE ProSpace™ je vybaven automatickými 

dveřmi v kabině a může mít automatické otevírání 

šachetních dveří. Výtah umožňuje hlasové spojení  

se servisní linkou, která je k dispozici nonstop na tel. 

čísle 800 115 115 pro ČR, 0800 328 328 pro Slovensko. 

EKO-EFEKTIVNÍ 

Provoz KONE ProSpace™ je ekonomický.  

Pohonná jednotka je bezpřevodová, nevyžadující olej. 

RYCHLÁ INSTALACE

Hmotnost výtahu je přenášena do prohlubně, aby se 

snížilo zatížení ostatních částí budovy. Také to urychlí 

instalační proces, čímž minimalizuje i rušení obyvatel.

KONE ProSpace™ je kompletní řešení výtahů, které může být 
nainstalováno do většiny budov. Toto prostorově efektivní 
řešení je navrhnuto pro umístění do schodiště. Výtah je 
samonosný, statické a dynamické účinky jsou konstrukcí šachty 
přenášeny do prohlubně, takže nedochází k nadměrnému 
zatížení ostatních částí budovy. Výtah KONE ProSpace™ 
vyžaduje minimum místa a nevyžaduje místo pro strojovnu.
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HLAVNÍ VÝHODY
 ■ Prostorově efektivní řešení

 ■ Nízká spotřeba energie

 ■ Jednoduché a bezpečné používání

 ■ Vysoce kvalitní a samonosná konstrukce šachty

 ■ Spolehlivý a tichý provoz

 ■ Různé designové možnosti
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Šachta výtahu KONE ProSpace™ je samonosná, takže nijak nezatěžuje 
budovu mimo síly, které jsou přenášeny do prohlubně.

KONE ProSpace™ je kompletní řešení výtahů, které může být 
instalováno do řady budov.

Díky spolehlivosti zařízení je zaručen komfort pro všechny uživatele budovy.

KONE zajistí, že instalace je dokončena spolehlivě a včas.
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KONE PROSPACE™ |  INTERIÉR

ŠIROKÝ VÝBĚR INTERIÉRŮ KABIN
Každá budova je jedinečná, stejně tak unikátní může být váš nový výtah KONE ProSpace™. Šachta může být 
prosklená ze všech stran a  světlo dodá výtahu vyšší atraktivitu. Pro výtahové kabiny jsou k  dispozici různé 
stropní, stěnové a podlahové varianty designu.

Šachetní dveře ruční, samouzavírací nebo automatické.
Lze objednat zcela bez prosklení.

ŠACHETNÍ DVEŘE

STROPY

1c 1d 1g 1h 1e

Lamelové dveře vyžadující 
minimální prostor. Dveře jsou 
vyrobené z eloxovaného hliníku.

KABINOVÉ DVEŘE

Ocel potažená PVC

P59
Lotus Blue

P60
Snowberry White

R31
Oak

R32
White Oak

R33
Cherry

R34
Walnut

CL88
LED bodové osvětlení
Bílá barvená ocel
RAL 9010

CL94
Fluorescentní zářivky
Bílá barvená ocel
RAL 9010

RL20
LED světlo
Bílá barvená ocel 
RAL 9010

Guma

Nerezová ocel

Barvená ocel

STĚNY PODLAHY

RC6
Dallas Black

RC20
Smoke Gray

F
Asturias Satin

TS1
Flemish Linen

P57
Mandarin Orange

P58
Lime Green

H
Murano Zrcadlo

RC22
Shell Gray

Lokální podlahový
materiál

RC23
Coral Red

RC21
Denver Gray

VF25
Flakey Gray

Vinyl
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KSC D22
KONE D-serie designová signalizace
Různé možnosti barev

Ovládací panel v kabině Ukazatele polohy  
a přivolávače

Standardní materiál je hliník. K dispozici 
jsou také madla z broušené nerezové 
oceli nebo dřeva.

Dveřní madla

Různé odstíny v případě,  
že zvolíte prosklenou šachtu.

Ocean 1 Ocean 2

Smoke 1 Smoke 2

Bronze 1 Bronze 2

Frosted 1 Frosted 2 Clear

ŠACHTA

Adresář nájemců

Adresář nájemců se dá 
lehce přizpůsobit 
a aktualizovat.

KSS 286

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SIGNALIZACE

HR34 HR64 FS4 

Oblé rohy  
Hliník (LBE) 
s černým zakončením

Oblé rohy
ČSN EN 81-71 vyhovující KAT. 1
Povrchy:
Broušená nerezová ocel (F)
Zlatá broušená nerezová ocel (SS1)
Zrcadlová leštěná nerezová ocel (H)

KSH D20

KSS 280

TD1 (formát A4) 
Povrch rámu: Broušený nebo leštěný hliník

Madla Sklopné sedátko

Ovládací panel v kabině 
může být vybaven 
Braillovým písmem.

HLAVNÍ VÝHODY
 ■ Okna na zadních nebo bočních stěnách kabiny

 ■ Zrcadla pro kabiny výtahu na všech třech stěnách 
či v jakékoliv kombinaci pro neprůchozí výtah 
nebo na bočních stěnách pro průchozí výtah.

 ■ V souladu s normou ČSN EN81-70 - hlásič pater, sklopné 
sedátko, ovládací prvky s Braillovým písmem

 ■ Leštěné stěny z materiálu Murano mohou být 
použity jako zrcadla s ochranou proti vandalismu

 ■ Výška kabiny - 2000, 2100 a 2200 mm

 ■ Vypnutí výtahu z provozu dle normy ČSN EN81-73

 ■ Průchozí kabina

 ■ Šachta v různých RAL barvách

 ■ Nájezdová rampa v případě chybějící prohlubně

 ■ Možnost horizontálního ovládacího panelu v kabině
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KONE PROSPACE™ |  DESIGN

ATRAKTIVNÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ  
PRO KAŽDOU BUDOVU

Strop
CL94

Stěny
Snowberry White (P60)
Flemish Linen (TS1)

Podlaha
Shell Gray (RC22)

Signalizace
KSS 280

Zrcadlo
Částečná výška, sklo

Madlo

HR34

Strop
CL88

Stěny
Oak (R31)
Murano mirror (H)

Podlaha
Shell Gray (RC22)

Signalizace
KSS 2i80

Madlo
HR64

Strop
RL20

Stěny
Mandarin Orange (P57)

Podlaha
Smoke Gray (RC20)

Signalizace
KSS 280

Zrcadlo
Částečná výška, sklo

Madlo
HR34

Pozn.: V případě průchozí 
kabiny není možné zvolit 
materiál Mandarin Orange (P57) 
pro stěnu C z důvodu dalších 
kabinových dveří. Tento design 
je k dispozici pro neprůchozí 
kabinu, kde stěna C bude také 
Mandarin Orange (P57).

Pozn.: Materiál stěny v návrhu 
10011 pod horizontální 
lištou je vždy TS1.

Strop
RL20

Stěny
Walnut (R34) 
Murano Zrcadlo (H) 

Podlaha
Flakey Gray (VF25) 

Signalizace
KSS 280

Madlo
HR34

S širokou nabídkou materiálů a barev lze vytvořit jedinečný interiér výtahu vhodný přesně do vaší budovy.

10011
FRESH  
& FUNCTIONAL

10013
CLASSIC & 
COSY

10012 
FRESH & CASUAL 

10014
CLASSIC & 
WELCOMING
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HLAVNÍ FUNKCE A ROZMĚRY

ROZMĚRY ŠACHTY

Na nástupišti Uprostřed 
schodiště

Vedle točitého schodiště Vedle 
schodiště

Schodiště 
mimo budovu

Uprostřed 
schodiště

Uprostřed 
schodiště

Na nástupišti

KONE ProSpace™ Standardní rozměry
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Vnější šířka šachty (mm)

750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300

1000 •
1050 • •
1100 • • • •
1150 • • • •
1200 • • • • • •
1250 • • • • • • • • •
1300 • • • • • • • • •
1350 • • • • • • • • •
1400 • • • • • • • • •
1450 • • • • • • • • •
1500 • • • • • • • • •
1550 • • • • • • • • •
1600 • • • • • • • • •
1650 • • • • • • • • •
1700 • • • • • • • • •
1750 • • • • • • • • •
1800 • • • • • • • •
1850 • • • • • • • •
1900 • • • • • • • •
1950 • • • • • • •
2000 • • • • • • •
2050 • • • • • • •
2100 • • • • • • •
2160 • • • • • •

Vnitřní šířka kabiny = vnější šachta - 200 mm.
Vnitřní hloubka kabiny = Vnější hloubka šachty - 150 mm.
Prostor pro šachtu = Vnější šachta + 30 mm.
Šířka dveří = Šířka kabiny do šíře 900 mm, kabiny s větší šířkou mají šířku dveří buď 900 mm (standard) nebo
1000 mm (na zakázku).
Standardní výška kabiny je 2100 mm a výška dveří je 2000 mm.
Tmavě modře označená místa v tabulce nejsou k dispozici se sníženou prohlubní (0-999 mm), pokud má šachta více
než 2 podlaží.
Průchozí výtahy (TTC) jsou k dispozici ve všech rozměrech, pokud je prohlubeň 1000 mm.
TTC se sníženou prohlubní (0-999 mm) jsou k dispozici pro šachtu o hloubce 1650 mm a větší.
TTC je k dispozici pro všechny rozměry, pouze pro případy, ve kterých jedna ze stran výtahu má pouze jedny dveře
v nejnižším nebo nejvyšším nástupišti.

MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ

PARAMETRY
 ■ Zdvih: max 30 m

 ■ Rychlost: 0.6 m/s

 ■ Počet stanic: 2 - 12

 ■ Nosnost: max 675 kg (9 osob)

 ■ Horní přejezd: min 2500 mm, max 3500 mm

 ■ Prohlubeň: 1000 mm (rozsah: min. 0* - max. 1000 mm)

 ■ Bezpřevodový motor

 ■ Provedení hlavního přívodu: 50 Hz 400 V / TN-S

 ■ Kabinové dveře jsou vždy automatické, šachetní dveře 
mohou být automatické nebo ruční, samozavírací

 ■ Šachta: ocel a sklo

 ■ Nonstop servisní linka dostupná  
na tel. 800 115 115 pro ČR a 0800 328 328 pro Slovensko

 ■ V souladu s NV 122/2016 Sb.

*při neprůchozím provedení a při použití nájezdové rampy výšky 100 mm
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KONE poskytuje inovativní, ekologické 

a efektivní řešení pro výtahy, eskalátory 

a automatické dveře. Podporujeme zákazníky 

na každém kroku – od designu a výroby  

přes instalaci a servis až po modernizaci.  

KONE patří mezi celosvětovou 

špičku v poskytování podpory 

zákazníkům pro zajištění plynulého 

toku lidí a nákladů budovami.

Je naším závazkem poskytovat zákazníkům 

optimální řešení na míru konkrétním 

provozům. To z nás vytváří spolehlivého 

partnera po celou dobu životnosti budovy. 

Jsme lídři v technologických inovacích 

a měníme zastaralé postupy v našem odvětví. 

Výtahy KONE zajišťují přepravu v mnoha 

známých světových architektonických 

monumentech, jako je Trump Tower v Chicagu, 

30 St Mary Axe v Londýně, letiště Schiphol 

v Amsterodamu či Beijing National Grand 

Theatre v Číně. Zajišťujeme také přepravu 

v nejvyšší budově v ČR, a to AZ Tower v Brně.

KONE zaměstnává přes 52 000 expertů 

ve více než 60 zemích světa.

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
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Praha

České 
Budějovice

Hradec 
Králové

Olomouc

Brno
Žilina

Trnava

Košice

Banská Bystrica

Ostrava

Bratislava


