
DOMUSLIFT 

®





Κάντε τη 
διαφορά με 
το κλασσικό 
στυλ
Το DomusLift® 
Classic Luxuy 
είναι η σειρά που 
δημιουργήθηκε για 
αυτούς που αγαπούν 
τη ζεστασιά του ξύλου.

Οι ειδικής κατεργασίας 
και υψηλής 
τεχνολογίας μεταλλικές 
κατασκευές του 
προσωπικού σας 
ανελκυστήρα 
DomusLift®, 
εκφράζονται μέσα από 
τις λείες και κομψές 
ξύλινες επιφάνειες, που 
δίνουν την αίσθηση 
του κλασσικού και 
φίνου περιβάλλοντος.
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Classic style variations
DomusLift® Classic Luxury is the new line conceived 
for those who love the unmatched warmth and 
enveloping effect of fine woods.

As a result of a special transfer process the high tech 
metallic lines of the DomusLift® personal lift are 
transformed into smooth elegant wooden surfaces 
heigh-tening the taste for classic and refined 
ambiances. 
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σχεδιάζει και παράγει μια τεράστια 
γκάμα τύπων ανελκυστήρων 
(προσωπικούς, παραδοσιακούς 
και πανοραμικούς), μηχανές έλξης 
και εξαρτήματα. Με συνεχή έρευνα 
και καινοτομία, η διεθνούς φήμης 
εταιρεία μας, συνδυάζει με επιτυχία 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
με την καλύτερη παραγωγική 
παράδοση “Made in Italy”.

Με τον προσωπικό ανελκυστήρα 
DomusLift®, η IGV πέτυχε την 
τελειότητα, σχεδιάζοντας ένα προϊόν 
που τοποθετείται σε οποιοδήποτε 
χώρο και ικανοποιεί όλες τις 
σχεδιαστικές απαιτήσεις.
H IGV τώρα προσφέρει στους 
παθιασμένους του κλασσικού 
γούστου την δυνατότητα να 
προσωποποιήσουν τον ανελκυστήρα 
DomusLift®, επενδύοντας τον 
με φινίρισμα ξύλου, σε διάφορες 
ποικιλίες και χρώματα.

Το DomusLift® Classic Luxury είναι 
η νέα σχεδιασμένη και δοκιμασμένη 
σειρά από την IGV, που αναπαράγει 
την υφή του ξύλου. Χάρη στην ειδική 
κατεργασία, όλα τα μεταλλικά μέρη 
του DomusLift® μεταμορφώνονται 
με ξύλινη υφή, δημιουργώντας μια 
απίθανη φυσική ομορφία. 
Είναι το τελευταίο μας επίτευγμα και 
από σήμερα παρουσιάζεται στην 
αγορά μια γκάμα αποκλειστικά 
αφοσιωμένη στην πολυτέλεια, που 
προσφέρει αισθητικές λύσεις που 
ενσωματώνουν την ουσία του στυλ 
“Made in Italy”.

• 26 μοντέλα για εσωτερική και 
εξωτερική τοποθέτηση

• χρειάζεται μόνο μια απλή πρίζα
• αθόρυβο στη λειτουργία
• πωλείται σε 40 χώρες
• 3 χρόνια εγγύηση 

Information

IGV Spa

IGV spa
Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate (Milano) Italy
Tel. +39 02 951271
www.domuslift.com
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designs and manufactures a wide 
range of elevating systems for vertical 
transportation: personal lifts, 
traditional and panoramic lifts, hoist 
machines and components. Owing to 
the ongoing drive for research and 
innovation, the company is 
internationally renowned for 
successfully combining state-of-the-
art technology with the best “Made 
in Italy” manufacturing tradition. With 
the personal lift DomusLift®, IGV 
achieved the total excellence by 
developing a product conceived to 
suit any space and design 
requirement. IGV is now offering to 
classic style lovers highly 
customised solutions for the décor 
of the Domus-Lift® personal lift by 
proposing the warm tones of fine 
wood finishings, in different variants 
and colours.

DomusLift® Classic Luxury is the 
new line developed and tested by IGV 
to reproduce the effect of fine woods.
Owing to a special advanced 
treatment, all the metallic parts of 
the DomusLift® personal lift are 
transformed into wooden surfaces 
creating an amazing natural look. This 
product is the ultimate creation of the 
company who is now featuring onto 
market a new product line totally 
devoted to luxury by offering 
exquisite and charming aesthetic 
solutions which embody the essence 
of the “Made in Italy” style.

• 26 models available for indoor 
and outdoor installation

• connection to a standard 
electrical outlet

• quiet in operation
• sold in 40 nations worldwide
• 3-year warranty 
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