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ABY BYL KAŽDÝ 
DEN JEDNODUŠŠÍ 
PRO VŠECHNY

Váš domov by měl být místem, kde 
si můžete odpočinout a zapomenout 
na každodenní stres. Jednoduché 
věci, jako vejít do dveří, pustit 
dovnitř návštěvu nebo otevřít 
kurýrům, by měly být snadné 
a pohodlné. Zde přichází ke slovu 
technologie. S aplikací KONE 
Residential Flow přestanete zápasit 
s dveřmi nebo klíči a předejdete 
nedoručení důležitých oznámení  
či dodávek. Váš každodenní život  
se stane mnohem jednodušší.

	¡ Otevřete dveře dříve, než k nim dojdete 
– váš chytrý telefon je vaším klíčem

	¡ Buďte VIP ve své budově – jakmile 
vstoupíte, výtah se automaticky přivolá 
a vyveze vás do vašeho poschodí

	¡ Nikdy nezmeškejte důležitá oznámení  
– zůstaňte v obraze pomocí svého chytrého 
telefonu a informačních obrazovek

	¡ Přivítejte své návštěvy odkudkoli  
– pomocí svého chytrého telefonu  
je pozdravíte a umožníte jim vstup

	¡ Už žádné ztracené klíče – místo nich 
poskytnete členům rodiny nebo 
přátelům dočasné elektronické klíče

	¡ Snadná objednávka, rychlá instalace 
a jednoduchá údržba – o vše se postaráme
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APLIKACE KONE FLOW™ – VÁŠ NOVÝ KLÍČ  
OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ
S aplikací KONE Residential Flow se váš chytrý telefon stane 
vaším novým klíčem se vším, co potřebujete, v uživatelsky 
příjemné aplikaci KONE Flow. Můžete otevírat dveře, 
umožnit vstup návštěvám, rozesílat klíče rodině a přátelům, 
a dokonce i kontrolovat oznámení související s vaší budovou. 

PRAVÁ RUKA  
PRO FACILITY MANAGERY
	¡ Snadné sdílení důležitých informací souvisejících 

s budovou prostřednictvím jediné obrazovky.

	¡ Aktualizace informací pro obyvatele 
pouhými několika kliknutími myši.

	¡ Úspora času a potíží se správou digitálních klíčů.
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NOTIFICATION:

ČTYŘI KROKY NA CESTĚ 
K JEDNODUŠŠÍMU 
ŽIVOTU KAŽDÝ DEN

Kontaktujte KONE1

Vytvoříme pro vás specifikaci 
a odhad nákladů3

Náš obchodní zástupce se seznámí s vaší 
budovou (již stojící či teprve plánovanou)  
a vyhodnotí její potřeby

2

Budete-li se vším spokojeni, objednáte 
naše řešení a my se postaráme o zbytek4

KONE ACCESS
	¡ Automaticky odemknete a otevřete 

hlavní dveře budovy

	¡ Výtah vás odveze až na vaše podlaží  
bez nutnosti stisknutí jediného tlačítka

KONE VISIT
	¡ Pozdravíte své návštěvy prostřednictvím 

domácího interkomu nebo chytrého telefonu

	¡ Umožníte jim vstup stisknutím 
tlačítka, ať už jste kdekoli

KONE INFORMATION
	¡ Důležitá oznámení související s vaší budovou  

si můžete přečíst na svém chytrém telefonu

	¡ Zůstanete v obraze díky informacím o budově, 
počasí nebo jízdních řádech veřejné dopravy 
poskytovaným na informačních obrazovkách

JAK FUNGUJE  
KONE RESIDENTIAL FLOW



8414

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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