


Υψηλής αισθητικής διακόσμηση και 
καινοτόμα υλικά, δίνουν στον χώρο μια 
απαράμιλλη κομψότητα. 
Η ιδέα  του σχεδιασμού ενός προσωπικού 
ανελκυστήρα IGV σε συνδυασμό με το 
μοναδικό στυλ Bissaza δημιούργησε 
ένα νέο τρόπο διακόσμησης.

Exclusive decorations and innovative 
materials for spaces furnished with ex-
quisite elegance to experience a unique 
aesthetic and sensory emotion.
A new inspired vision of the personal lift’s 
design that compines the IGV technol-
ogy with the Bisazza ultimate style.









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.

Η IGV χρησιμοποιεί συνθέσεις 
γυάλινων ψηφίδων της 
Bisazza και σας προτείνει ένα 
νέο σχέδιο του domuslift με 
πρωτοποριακές εφαρμογές, 
προσφέροντας μια εκπληκτική 
αισθητική εμπειρία

Η δημιουργία της σειράς Luxury 
Line μεγαλώνει την γκάμα των 
προσωπικών ανελκυστήρων 
DomusLift®, που από σήμερα θα 
εμπλουτίζεται με τα αποκλείστηκα 
σχέδια της Bisazza. Χρώματα, 
ατμόσφαιρα και λεπτομέρειες 
συνδυαζόμενα με την τεχνολογία 
της IGV, εκφράζουν της ουσίας της 
φράσης “Made in Italy”.
 
• 26 μοντέλα για εσωτερική και 
 εξωτερική τοποθέτηση
• χρειάζεται μόνο μια απλή πρίζα
• αθόρυβο στην λειτουργία 
• πωλείται σε 40 χώρες
• 3 χρόνια εγγύηση

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 uses Bisazza mosaics, the italian 
leading manufacturer of glass 
mosaics, in order to offer a brand 
new decor concept for the 
DomusLift® personal lift by 
adopting an unconventional applica-
tion of mosaics that provides a uni-
que emotional experience

Luxury line is the new line conceived 
to provide a truly distinctive design 
to the DomusLift® personal lift, that 
from now on wil be enriched with the 
exclusice Bisazza’s decors: colours, 
ambiances, refined and exquisite 
details are fusinf into the technologi-
cal element to capture the essence of 
the “Made in Italy” toral luxury.

• 36 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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