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Η τέχνη στο σπίτι σας
Η σειρά ART LINE είναι μια νέα ιδέα εμπνευσμένη από την τέχνη. Το κλασσικό παραλληλεπίπεδο σχήμα 
του αλουμινίου μετατράπηκε σε διακοσμητικό στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλοντα χώρο 
και ξεκινά μια ολοκαίνουργια τάση σε σχέση μου τους παραδοσιακούς ανελκυστήρες.

Η σειρά ART LINE κάνει την συλλογή του DomusLift® ακόμα πλουσιότερη (διαθέσιμα 36 μοντέλα). Το 
DomusLift® είναι ο πρώτος προσωπικός ανελκυστήρας σε πωλήσεις στην Ευρώπη, χάρη στην ευελιξία 
του σχεδιασμού του και των μειωμένων διαστάσεών του, επιτρέπουν την τοποθέτησή του ακόμα και 
στον μικρότερο χώρο.  
Η σειρά ART LINE μπορεί να υπερηφανεύεται για τον νέο τρόπο σχεδιασμό στενών και μικρών 
θαλάμων με την χρήση νέων υλικών, ο οποίος δίνει την αίσθηση του μεγαλύτερου χώρου. Τα 
τοιχώματα των θαλάμων είναι μοτίβα από πολύχρωμες ζωγραφιές παιδιών, επιμελημένα από τον 
διάσημο ζωγράφο Alberto Salvati. Έχει  χρησιμοποιηθεί η τεχνική ζωγραφικής “frottage” ή πέτρα 
εμπλουτισμένη με κομμάτια κρύσταλλων “cotisso.

Παρόλο που όλα τα μοντέλα χαρακτηρίζονται από πολύχρωμα μοτίβα, κάθε ένα είναι μοναδικό και 
αμίμητο.

Το μοντέλο Ramoc διαθέτει πάτωμα φτιαγμένο από πέτρες 
εμπλουτισμένες με κρύσταλλα cotisso, δημιουργώντας ένα 
μαγικό αποτέλεσμα αστερόσκονης. Οι αισθητικές γραμμές 
κάθε θαλάμου εμπλουτίζονται με το πάνελ Ramoc. Μια ακόμα 
χρωματική και ποιητική “frottage” λύση από τον Salvati.



H σειρά Art Line 
δημιουργήθηκε από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο 
Studio Salvati

Το μοντέλο Rainbow δίνει μια εκπληκτική αίσθηση ενός 
μεγεθυμένου ελεύθερου χώρου στο θάλαμο, χάρη στην χρήση της 
γεωμετρίας των καθρεπτών και των ανοξείδωτων τοιχωμάτων, 
της χρωματιστής οροφής και της πέτρινης σύνθεσης που 
αναπαριστά ένα ουράνιο τόξο.

Το μοντέλο Butterfly 
διαθέτει τοιχώματα 
που αναπαριστούν 

σουρεαλιστικές 
εικόνες και δίχρωμο 
μαρμάρινο πάτωμα 
(μαύρο και άσπρο), 

κατασκευασμένο από 
ειδικούς.
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DomusLift® DomuStair® DomuStair®Θάλαμοι
Cars

Ανελκυστήρες MRL
MRL lifts

SuperDomus® Εκσυγχρονισμός
Modernisation

Υδραυλικοί ανελκυστήρες
Hydraulic components
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