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Θάλαμοι
Lift cars
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Ο όμιλος IGV Ιδρύθηκε το 1966 από τον Giuseppe Volpe και πλέον
έχει παρουσία σε περισσότερες από πενήντα χώρες σε όλο τον κόσμο
διαθέτοντας ανελκυστήρες και εξαρτήματα.
Η IGV έχει σχεδιάσει και έχει κατασκευάσει λύσεις κάθετης μετακίνησης
για χιλιάδες πελάτες της, καθιστώντας την ηγέτιδα δύναμη στην
εξατομίκευση προϊόντων της βιομηχανίας ανελκυστήρων. Έχει γίνει
γνωστή για τις εξαγωγές, το ιταλικό στυλ και το συνεχή σχεδιασμό
νέων προϊόντων.
Ανάμεσα στα πιο εμπορικά προϊόντα βρίσκονται οι προσωπικοί ανελκυστήρες DomusLift®, οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Save
Programme®, οι ανελκυστήρες SuperDomus®, καθώς και τα stairlift
DomuStair®.
Το DomusLift® έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των κατασκευαστικών εμποδίων σε κάθε κτίριο. Γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην
αγορά λόγω της κατασκευής του και της εύκολης εγκατάστασής του,
που επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του σε οποιοδήποτε περιβάλλον και
χώρο. Το εύρος των ανελκυστήρων Save Programme® (υδραυλικός ή
μηχανικός, με μηχανοστάσιο ή χωρίς, με μειωτήρα ή χωρίς) προσφέρει
μεγάλη γκάμα επιλογών, διαστάσεων και φινιρισμάτων.
Το SuperDomus®, με μειωμένο ύψος και βάθος φρεατίου, υδραυλικό ή Gearless,
είναι το σύστημα που ταιριάζει σε κτίρια ήδη υφιστάμενα ή διατηρητέα.

Το 2007, ο μηχανικός Giuseppe Volpe τιμήθηκε με το βραβείο
«Ambrogino d’oro», ένα ιδιαίτερα συμαντικό βραβείο στο Μιλάνο,
για τις δεξιότητές του, την καινοτομία και τη δέσμευσή του απέναντι
στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
Ο Giuseppe Volpe είναι πρόεδρος του περιοδικού «Elevatori» που
ιδρύθηκε το 1972. Το περιοδικό είναι από τα σημαντικότερα στη
διεθνή σκηνή και προσφέρει εξαιρετικές τεχνικές και επιστημονικές
πληροφορίες για όλες της εταιρείες του κλάδου, τόσο τις διεθνείς όσο
και τις ιταλικές.

Leader
of bespoke
products

Founded in 1966 by Giuseppe Volpe, IGV Group is now present in more
than fifty countries worldwide with lifts, elevators and components.
The company has manufactured and built vertical mobility solutions for
thousands of customers, thus becoming a leader of custom-designed
products and highly reputed for its style and constant focus on product
design.
Among the most important company brands: DomusLift® personal lifts,
Save Programme® lifts and SuperDomus®, and DomuStair® stairlifts.
Designed to overcome building architectural barriers, the DomusLift®
lifting platform with reduced energy consumption is a big market success
thanks to its versatility and reduced dimensions, allowing an easy
installation in any kind of space and interior.
The range of machine-room and machine-roomless traction and hydraulic
lifts of Save Programme® offers a great choice of versions (geared and
gearless) and finishes.
With reduced headroom and pit, SuperDomus® is the ideal system for
existing buildings or buildings with historical and architectural restrictions.
The range of DomuStair® stairlifts is especially designed for mobility
needs of elder and disabled people, inside or outside private and public
buildings.
In 2007, engineer Giuseppe Volpe was awarded the “Ambrogino d’oro”
prize, a highly desirable award in Milan, for his innovating skills, solidarity
and commitment towards disabled.
Giuseppe Volpe is the chairman of Elevatori magazine, founded in 1972.
The magazine is one of the most important lift press bodies on the
international stage and offers highly technical-scientific information to all
the sector companies, both international and Italian.
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Πλήρης
γκάμα
Κάθε θάλαμος που κατασκευάζει ο όμιλος IGV συμμορφώνεται με τα
ισχύοντα πρότυπα. Ξεκινώντας από αυτή τη βασική προϋπόθεση, η
εταιρεία έχει αναπτύξει μια ευρεία γκάμα λύσεων για να ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.
n

n
n
n
n
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Θάλαμοι για όλους τους τύπους ανελκυστήρων που παράγει η IGV
με τα εξής χαρακτηριστικά:
- ηλεκτρικοί με μηχανοστάσιο, με φορτίο μέχρι 5.000 kg και
ταχύτητα μέχρι 2 m/s
- υδραυλικοί με μηχανοστάσιο, με φορτίο μέχρι 15.000 kg και
ταχύτητα μέχρι 1 m/s
- ηλεκτρικοί και υδραυλικοί χωρίς μηχανοστάσιο, με μειωμένο
βάθος και ύψος φρεατίου, με φορτίο μέχρι 1.600 kg και
ταχύτητα μέχρι 1,6 m/s (ηλεκτρικοί) και 0,6 m/s (υδραυλικοί)
Ειδικοί θάλαμοι, πανοραμικοί ή αντισυμβατικού σχεδιασμού
Θάλαμοι φορτίων και αυτοκινήτων
Θάλαμοι εκσυχρονισμών
Θάλαμοι μέχρι 1000 kg, τελευταίας τεχνολογίας και σχεδιαστικής
καινοτομίας, με προηγμένο πατενταρισμένο αρθρωτό σύστημα
συναρμολόγησης, το οποίο φέρνει την επανάσταση στην έως
τώρα διαθέσιμη τεχνολογία της αγοράς

Art Line

A complete
range
Each car manufactured by IGV Group complies with standards in force.
Starting from this essential requirement, the company has developed a
wide range of solutions in order to meet customer’s needs.
n

n
n
n
n

Cars for all the lifts manufactured by IGV Group with the following
features:
- Machine room traction lifts, with load up to 5,000 kg and/or
speed up to 2 m/s
- Machine room hydraulic lifts, with load up to 15,000 kg and/
or speed up to 1 m/s
- Machine roomless hydraulic and traction lifts with reduced
pit and headroom, load up to 1,600 kg, speed up to 1.6 m/s
(traction) and 0.6 m/s (hydraulic).
Special, panoramic or unconventionally shaped cars
Cars for bedlifts, goods lifts and vehicle lifts
Cars for modernisation works
Cars up to 1,000 kg, the IGV latest technology and design innovation,
with an advanced patented modular assembling system which
totally revolutionises the technology currently available on the
market.

Chrome

Carbon

Μουσείο
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Museum

Κατάστημα Prenatal®
Titanium

Κατάστημα Diesel®
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Carbon | Chrome | Titanium | Flexa
H IGV έχει αναπτύξει μια επαναστατική λύση για θαλάμους
μέχρι 1.000 Kg. Ένα νέο σύστημα αρθρωτής συναρμολόγησης
επιτρέπει τη σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για την
εγκατάσταση του θαλάμου προσφέροντας τη δυνατότητα
να πραγματοποιηθούν όλες οι αισθητικές αλλαγές που
καθορίζονται από τις ανάγκες και τη διακόσμηση του
περιβάλλοντα χώρου.
Το αποτέλεσμα της προηγμένης τεχνολογίας είναι τα μοντέλα
Carbon, Chrome και Titanium. Μια καινοτόμα σειρά θαλάμων,
που εκφράζει απόλυτα τον νέο τρόπο συναρμολόγησης με
ιδιαίτερη έμφαση στο στυλ και το σχεδιασμό.

IGV Group has developed a revolutionary solution for cars
with load up to 1,000 kg: a new patented modular assembling
system allowing a considerable time-saving
in the overall car installation procedure and the opportunity to
carry out quick aesthetic changes according to requirements
and interiors.
The result of this previously unseen technology is the Carbon,
Chrome and Titanium series, an innovative line which perfectly
conveys the new assembling concept with a special accent on
style and design.

&

Καινοτομία
n

n

n

n
n

n

Παντεταρισμένο σύστημα εισαγωγής και
σύμπλεξης που μειώνει σημαντικά το χρόνο
εγκατάστασης
Παντεταρισμένη ρυθμιζόμενη βάση θαλάμου για
πάτωμα από τον πελάτη. Πάχος από 3 μέχρι 25
mm
Γωνιακοί ορθοστάτες, ειδικά άνω και κάτω
σοβατεπί
Αρθρωτό σύστημα συναρμολόγησης
Στιβαρή δομή με όλες τις βίδες καλυμμένες (ιδανική
για πανοραμικά φρεάτια)
Ειδική ελαφριά δομή με μέση μειώση βάρους
κατά 15% από τις παραδοσιακές λύσεις

Χαρακτηριστικά
n
n

n
n
n

Φορτίο μέχρι 1.000 kg (διαστάσεις από πελάτη)
Συμμόρφωση με τα πρότυπα για Α.μ.Ε.Α. (DM 236, EN
81-70)
Κατάλληλος για κάθε είδους σύστημα
Ιδανική λύση για εκσυχρονισμό
Διαθέσιμοι θάλαμοι με απέναντι ή παρακείμενες εισόδους

n

n

n

n
n

n

Time-saving patented insert and interlocking
system for installation
Patented adjustable car bottom for any finishes
by customer, 3 to 25 mm thick
Angle uprights, special superior
and inferior kick plates
Modular assembling system
Rugged bearing structure, covered
with all fastenings hidden from view
(ideal for panoramic shafts)
Special light bearing structure with an average
weight reduction by 15%
compared to traditional solutions

Features
n

n
n
n

n

Load up to 1,000 kg
(dimensions supplied by customer)
Compliance with standards for disabled (EN 81-70)
Suitable for any kind of systems
Ideal solution for the modernisation
of old systems
Available with opposite or adjacent entrance

>

Carbon, Chrome & Titanium

Λύσεις υψηλής τεχνολογίας
High-tech design solutions

Flexa

Αφοσίωση στην προσαρμοστικότητα
Dedicated to flexibility

&

81-70

Eγκατάστασης με στάνταρ διαστάσεις
Pre-configured standard installations

Σχεδιασμός
Χάρη στον πλήρη επανασχεδιασμό της γεωμετρίας του
θαλάμου και του μοντέρνου σχεδιασμού, οι σειρές Carbon,
Chrome και Titanium (σε τρεις εκδόσεις: Design, Classic,
Essential) υπερβαίνουν την παραδοσιακή έννοια των θαλάμων
των ανελκυστήρων.
Οι θάλαμοι έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με το
αρχιτεκτονικό γραφείο «Salvati di Milano», προκειμένου
να προσφέρουν άμεσα αλλαγές στην αισθητική, ακόμα και
αρκετό διάστημα έπειτα από την αρχική εγκατάσταση, ώστε
να ταιριάζουν σε κάθε γούστο και απαίτηση χρησιμοποιώντας
το επαναστατικό σύστημα αρθρωτής συναρμολόγησης.

Πλεονεκτήματα
n

n
n

n

Εύκολη συναρμολόγηση από το εσωτερικό της
πλατφόρμας - ιδανική λύση για πολύ στενά
φρεάτια
Σημαντικά μειωμένος χρόνος συναρμολόγησης
Δυνατότητα αντικατάστασης επενδύσεων και
πατώματος χωρίς την αποσυναρμολόγηση του
θαλάμου
Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην
ελαφριά δομή του

Thank to the fully redesigned geometric shapes,
and modern design,
the Carbon, Chrome and Titanium line
(three models available: Design, Classic, Essential)
overcomes the traditional lift car concept.
The cars have been conceived in collaboration
with Salvati Architetti Associati (Milan, Italy)
in order to offer the opportunity
of quick aesthetical changes,
even long time the original installation,
to suit any taste and requirement, by using
the innovative patented modular assembling system.

Advantages
n

n
n

n

Easy assembling directly from platform,
ideal for an installation in very narrow shafts
A significant time-saving assembling procedure
Opportunity to replace panels and floors
without dismantling the car
Less energy consumption thanks
to the light structure
9
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Carbon

Carbon
Design
Επενδύσεις
Panels

W015

W016

W017

W002

W034
Στάνταρ σχέδιο με λουλούδια
για όλο το ύψος του θαλάμου
Standard full-height
floriated panel

Πάτωμα
Floors

F012

F013

Αισθητικές λύσεις για τη σειρά
Carbon
n
n
n

n

Δίχρωμη οροφή
Φωτισμός οροφής με τζάμι αμμοβολής
LED στην οροφή και στο πάτωμα στη σειρά
Design (προαιρετικά στις εκδόσεις Essential
και Classic)
Μονόχρωμο ή δίχρωμο πάτωμα

Carbon line aesthetical solutions
n
n

n

n

Two-colour ceiling with side cut
Ceiling with satin-glass
lighting element
Standard LED lights embedded in ceiling
and floor for Design model
(optional for Essential and Classic models)
One- or two-colour floor
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Carbon
Classic
Επενδύσεις
Panels

W003

W019

W025

W026

W005

Πάτωμα
Floors

F014

Soluzione personalizzata
Customised solution

F009

F004

Αξεσουάρ και γεωμετρία της
σειράς Carbon
n

n

n

Δύο καθρέπτες σε γωνία
(όχι στην περίπτωση απέναντι
εισόδων)
Κάθετη κομβιοδόχος απευθείας στον
τοίχο του θαλάμου
Κουπαστή στο χρώμα της δομής του
θαλάμου

Carbon line accessories
and geometries
n

n

n

Two angle half-height mirrors
(not for opposite entrances)
On-panel vertical push-button
panel
Handrail painted like structure

Carbon
Essential
Επενδύσεις
Panels

W001

W010

W011

W012

W013

W014
Πάτωμα
Floors

F001

F010

F011

F012

Δομή της σειράς Carbon
n
n

Carbon

Δομή βαμμένη στο γκρι χρώμα “Carbon”
Ολόκληρες ή μερικής επιφάνειας τοιχώματα

Carbon line structure
n
n

“Carbon” grey painted bearing structure
Full or vertically fractioned panelled walls
13
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Chrome

Chrome
Design
Επενδύσεις
Panels

W005

W020

W021

W013

W026

Πάτωμα
Floors

F005

F013

Αισθητικές λύσεις για τη
σειρά Chrome
n

n

Πάτωμα με γραμμές ή ένα
κομμάτι
Φωτισμός οροφής με γραμμές
σατινέ - τζάμι αμμοβολής

F015

Chrome line
aesthetical solutions
n

n

Strip or single
piece floor
Strip ceiling with satin-glass
lighting elements

Chrome
Classic
Επενδύσεις
Panels

W006

W035

W005

W036

W037

Πάτωμα
Floors

F004

F012

Αξεσουάρ και
γεωμετρία της σειράς
Chrome
n

n
Προσαρμοσμένες λύσεις
Customised solution

n

Μισός καθρέπτης στον πίσω
τοίχο
(όχι στην περίπτωση απέναντι
εισόδων)
Οριζόντια κομβιοδόχος
Κουπαστή από πλεξιγκλάς

Chrome line accessories
and geometries
n

n
n

Back wall with
half-height mirror
(not for opposite entrances)
Horizontal push-button panel
Plexiglas handrail

Chrome
Essential
Επενδύσεις
Panels

W004

W010

W013

W015

W023

Πάτωμα
Floors

F002

F004

F015

Δομή της σειράς Chrome
n
n

Chrome

Δομή από γυαλιστερό ανοξείδωτο
Ολόκληρα ή σε λωρίδες τοιχώματα θαλάμου

Chrome line structure
n
n

Polished stainless steel bearing structure
Full panel or horizontal strip walls
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Titanium

Titanium
Design
Επενδύσεις
Panels

W008

W030

W031

W032

W033

Πάτωμα
Floors

F008

F016

Αισθητικές λύσεις για τη σειρά Titanium
n
n

Δάπεδο και οροφή με διαγώνια διχρωμία
Ενσωματωμένος καθρέπτης με διαγώνια τομή

Titanium line aesthetical solutions
n
n

Two colour floor and ceiling with side cut
Embedded mirror with diagonal cut
Προσαρμοσμένες λύσεις
Customised solution
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Titanium
Classic
Επενδύσεις
Panels

W009

W005

W029

W040

W025

Πάτωμα
Floors

F007

F009

F006

Αξεσουάρ και γεωμετρία της σειράς Titanium
n

Καθρέπτες με διαγώνια τομή

n

Κάθετη κομβιοδόχος

Titanium line accessories and geometries
20

n

Mirrors with diagonal cut

n

Push-button panel on vertical column

Titanium
Essential
Επενδύσεις
Panels

W007

W013

W010

W024

W016

Πάτωμα
Floors

F007

Δομή της σειράς Titanium
Titanium

Titanium line structure

n

Δομή βαμμένη σε γκρι

n

n

“Titanium”
Ολόκληρα ή μερικής επιφάνειας
τοιχώματα κομμένα διαγώνια

n

“Titanium” grey painted
bearing wall
Full or vertically fractioned panelled
walls with diagonal graphics
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Φινιρίσματα Carbon, Chrome & Titanium
Carbon, Chrome & Titanium finishes
Επενδύσεισ - panels

W001
Silver grey painting

W005
Wood effect plastic-coated sheet steel

W009
Wood effect plastic-coated sheet steel

W013
RAL 9010 pure white painting

W017
RAL 3017 rose painting

W021
RAL 3003 ruby red painting

W025
Wood effect plastic-coated sheet steel

W002
Plastic-coated sheet steel mat black

W006
Wood effect plastic-coated sheet steel

W010
RAL 9017 traffic black painting

W014
RAL 5021 water blue painting

W018
RAL 3011 brown/red painting

W022
RAL 7048 pearl mouse grey painting

W026
Wood effect plastic-coated sheet steel

W003
Red/brown painting + wood effect
plastic-coated sheet steel

W007
RAL 6026 opal green painting

W011
RAL 3027 raspberry red painting

W015
RAL 3032 pearl ruby red painting

W019
RAL 8029 pearl copper painting

W023
RAL 5002 ultramarine blue painting

W028
Wood effect plastic-coated sheet steel

W004
Satin stainless steel

W008
Plastic laminate

W012
RAL 5010 gentian blue painting

W016
RAL 4009 pastel violet painting

W020
RAL 1015 light ivory painting

W024
RAL 3004 purple red painting

W029
Wood effect plastic-coated sheet steel

Φινιρίσματα Carbon, Chrome & Titanium

Carbon, Chrome & Titanium finishes

W030

W031

Plastic laminate

W034

Plastic laminate

W035

Plastic-coated sheet steel

Wood effect plastic-coated sheet steel

W032
Plastic laminate

W036
RAL 1015 light ivory (polish + mat)
painting

W033
Plastic laminate

W037
RAL 7048 pearl grey painting
+ RAL 8029 pearl copper painting

W040
Wood effect plastic-coated sheet steel

ΠΑΤΩΜΑ - FLOORS

F001
Crystal blue granit

F005
Striped wood

F009
Rocksolid rose granit
+ crystal brown granit

F013
Crystal grey granit
+ crystal white granit

F002
Crystal grey granit
+ crystal black granit

F006
Granit with gems
+ crystal white granit

F010
Crystal blue granit
+ crystal grey granit

F014
Crystal brown granit
+ granit with gems

F003
Crystal brown granit

F007
Walnut linoleum
+ oak linoleum

F011
Crystal white granit
+ granit with gems

F015
Crystal grey granit

F004
Crystal black granit

F008
Crystal white granit
+ crystal black granit

F012
Crystal white granit

F016
Crystal white granit
+ granit with gems
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Flexa

Flexa
Η σειρά FLEXA υιοθετεί το νέο πατενταρισμένο αρθρωτό
σύστημα συναρμολόγησης κι έχει σχεδιαστεί ειδικά, για να
καλύπτει κάθε ανάγκη των πελατών με θαλάμους μέχρι 1.000
Kg. Οι λύσεις αυτής της σειράς δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφωθεί ο θάλαμος σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, χρησιμοποιώντας κάθε είδους υλικά, φινιρίσματα και αξεσουάρ,
όπως εκείνα που προέρχονται από τις σειρές Carbon, Chrome
και Titanium. Είναι ιδανική για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
ανελκυστήρων, δεδομένου ότι βελτιστοποιεί και απλοποιεί όλες
τις εργασίες αναβάθμισης. Η σειρά FLEXA, χωρίς να θυσιάζει
το στυλ, χάρη στη μεγάλη ποικιλία επιλογών φινιρισμάτων και
αξεσουάρ συνδυάζει την τεχνολογία με την ευελιξία.
n

n

n

n

n

n

n
n

Δομή στήριξης
Τριά βασικά χρώματα ή επιλογή από εσάς:
Γκρι “Carbon”
Inox γυαλιστερό “Chrome”
Γκρι “Titanium”
Επενδύσεις
Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
Φορμάικα
Ανοξείδωτο σατινέ, γυαλιστερό, έγχρωμο ή ριζάκι
Επενδύσεις με εφέ λεπτά καλώδια χαλκού ή θραύσματα
αλουμινίου
Διάφανο υλικό με σχέδια λουλουδιών
Επενδύσεις με μισό ή ολόκληρο γυαλί
Φωτισμός
Σποτ
Σειρά Led
Διάφορα εναλλακτικά σχέδια οροφής
Πάτωμα
Linoleum
Marmoleum
Πλαστικό
Γρανίτης
Κομβιοδόχοι
Οριζόντιοι και κάθετοι
Πάνελ με ή χωρίς μεντεσέ (εντοιχισμένοι ή όχι)
Καθρέπτης
Μισός ή ολόκληρος (εντοιχισμένος ή όχι)
Γυαλιστερός ή ματ
Κουπαστές
Διάφορα μοντέλα και υλικά
Αξεσουάρ
Πλευρικοί προφυλακτήρες
Απορροφητήρας / ανεμιστήρας
Αναδιπλούμενο κάθισμα
Φωτοκύτταρα
Αναγγελία

The FLEXA line adopts the new patented modular assembling system and has been especially designed to meet special customer
needs for cars up to 1,000 kg.
This line solutions include the opportunity to model the car according to special needs, using any kind of material, finish and
accessory such us those from Carbon, Chrome and Titanium line
or materials upon customer’s choice.
It is ideal for any existing system modernisation as it optimises and
streamlines any modernisation work.
The Flexa line matches technology and flexibility without forgoing
style thanks to the wide selection of finishes and accessories.
n

n

n

n

n

n

n
n

Bearing structure
Three standard colours or upon customer’s choice:
“Carbon” grey
“Chrome” polished stainless steel
“Titanium” grey
Panels
Plastic-coated sheet steel panel
Plastic laminate panel
Brushed, polished, coloured or rigidized stainless steel
Coatings with thin copper wires or aluminium fragments
Translucent floriated material
Window pane glass or fully panoramic panels
Lighting
Spots
Side diffusers
Various counter-ceiling models
Floors
Linoleum
Marmoleum
Rubber
Granit
Push-button panels
Vertical or horizontal
Plate or modular (applied or embedded)
Mirrors
Half- or full-height (applied or embedded)
Silver or smoked
Handrails
Available in various models and materials
Accessories
Bumper bands
Extractor/fan
Folding seat
Safety barrier
Voice synthesiser

Διαθέσιμoι θάλαμοι,
ακόμα και με τις
διαστάσεις, τα
φινιρίσματα και τη
διάταξη της σειράς Linea
81-70.
Also available with 81-70
Line dimensions,
finishes and layout.
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Φινιρίσματα Flexa
Flexa finishes
Επενδύσεις - panels
Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα - Plastic-coated sheet steel panel

A19 SMA

A3

A4

B1

F12PPS

F2SMA

G1

R8SME

B13

DL41

R10

V14

200

479

1016

1025

1835

2569

373

1834

Καθρέπτης 128
Mirror 128

Σατινέ 127
Satin 127

Δέρμα 132
Leather 132

Λινό 145
Linen 145

Καρό 131
Chequered 131

Μπλέ καρό 150
Blue chequered 150

Οστενίτης

Χρυσό γυαλιστερό 138
Polished gold 138

Φορμάικα - Plastic laminate

Ανοξείδωτο - Stainless steel
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Τα χρώματα των υλικών μπορεί να διαφέρουν από αυτά των φωτογραφιών - The colour of the material may differ from pictured colours

Φινιρίσματα Flexa
Flexa finishes
Φορμάικα - Plastic laminate

3103

3116

3131

White pebbles

Sand pebbles

Lucida green

Golden Frost

ΠΑΤΩΜΑ - FLOORS
Γρανίτης
Granit

Linoleum

PVC

Πλαστικό
Rubber

Granit
Rocksolid 607

Marmoleum
3861Arabian pearl

Eternal 12802
Elegant oak

Nera a bolli
Black with dots

Granit
Rocksolid 671

Marmoleum 3866
Eternity

Eternal 11562
Tropical beech

Grigia a bolli
Grey with dots

Granit
Rocksolid 03

Marmoleum 3874
Walnut

Eternal 11492
Warm cherry

Grigia liscia
Smooth - Grey

Granit
Cristallino 451

Eternal 12662
Merbau

Granit
T2402

Eternal 11522
Black Oak

Τα χρώματα των υλικών μπορεί να διαφέρουν από αυτά των φωτογραφιών - The colour of the material may differ from pictured colours

27

Κομβιοδόχοι Flexa
Flexa push-button panels
κομβιοδοχοι θαλαμου - Car PUSH-BUTTON PANELS
Υπάρχουν διαθέσιμοι κομβιοδόχοι πάνελ καθ’ όλο το ύψος ή οριζόντιοι, από
ανοξείδωτο σατινέ (στάνταρ), καθρέπτης ή στο χρώμα «Champagne».
Various push-button panel models are available: full-height vertical module, vertical
plate, horizontal plate push-button and brushed stainless steel (standard finish), natural
polished or coloured polished, “champagne” colour.

Οριζόντια κομβιοδόχος
Horizontal push-button panel

Πάνελ
κομβιοδόχου
Plate
push-button

οροφοενδειξεις
LANDING INDICATORS
Κάθετη
κομβιοδόχος σε
όλο το ύψος

Μοντέλο για εφαρμογή πάνω από
την πόρτα του ορόφου/ Τα βέλη
πορείας μπορούν να είναι και σε
σχήμα πρίσματος.

Full height vertical
module
push-button

Model to be applied above landing door.
Car direction arrows can also be prism-shaped.

μπουτον
Push-buttons
Υπάρχουν διαθέσιμα δύο είδη μπουτόν για το θαλάμο και τους ορόφους:
n Νέος σχεδιασμός, σε χρώμα γκρι ματ, ελλειπτικό σχήμα, ανάγλυφο σύμβολο
(σύμφωνα με EN81-70) ή Braille σύμφωνα με το DM 236/89
n Χρώμα μπλε zamac, γυαλισμένο περίγραμμα, ανάγλυφο σύμβολο (σύμφωνα με
EN81-70)
Two types of car and landing push-buttons can be supplied:
n Newly designed with brushed grey elliptic-shape plate, raised symbol
(in compliance with EN81-70) or Braille
n Blue zamak plate, polished round frame, raised symbol
(in compliance with EN81-70)
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Κομβιοδόχος
ορόφου

Μπουτόν με ελλειπτικό
γκρι φόντο

Μπουτόν με φόντο
μπλε zamak

Push-button with
elliptic brushed plate

Push-button with
blue zamak plate

COD. 2010

COD. ZETAZAMA

Landing
push-button
panel

Αξεσουάρ Flexa
Flexa accessories
Display
Υπάρχουν διάφοροι τύποι Display: τύπου παύλας,
τύπου «dot matrix» ή υγρών κρυστάλλων (LCD). Τα
Icaro, D53 και D55/1A μπορούν να εγκατασταθούν
τόσο στην κομβιοδόχο θαλάμου όσο και στις
κομβιοδόχους ορόφων, ενώ οι τύποι «TFT» και
«Tricolor» είναι σχεδιασμένοι μόνο για τους θαλάμους.
TFT

Tricolor

Various types of displays are available: segment-type,
dot matrix type or liquid crystals (LCD). Icaro, D53
and D55/1A models can be installed as both car and
landing indicators, while the TFT and Tricolor models
are especially designed for cars.
Icaro

D53

D55/1A

κουπαστεσ - HANDRAIL

A

B

C

Στρογγυλή ανοξείδωτη σατινέ ή γυαλιστερή
με πλαστικά στηρίγματα

Στρογγυλή ανοξείδωτη σατινέ ή γυαλιστερή
με καμπυλωτές άκρες

Στρογγυλή ανοξείδωτη σατινέ ή γυαλιστερή με
ανοξείδωτα στηρίγματα

Round brushed or polished stainless steel
handrail with inner plastic supports

Round brushed or polished stainless steel
handrail with curved ends

Round brushed or polished stainless steel
handrail with inner stainless steel supports

φωτισμοσ - LIGHTING

SK1

SK2

SK3

SK4
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SK5

Στερέωμα
Firmament

Δίχρωμα ή LED σποτ
Dichroic or LED spots

SK6 - σειρά LED
SK6 - Side diffuser
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81-70 Line

Σειρά 81-70

81-70 Line

Ειδικά σχεδιασμένη ώστε να ξεπερνιούνται τα κατασκευαστικά
εμπόδια, η σειρά 81-70 προσφέρει στάνταρ λύσεις με μια πλήρη
γκάμα αξεσουάρ και φινιρισμάτων. Ιδανική για εγκαταστάσεις
με στάνταρ διαστάσεις σε δημόσια κτίρια ή πολυκατοικίες. Η
σειρά διατίθεται σε τέσσερα μοντέλα.
Η σειρά 81-70 διατίθεται σε συνδιασμό με το νέο πατενταρισμένο
αρθρωτό σύστημα συναρμολόγησης.

Especially conceived to overcome architectural barriers, the
81-70 Line offers pre-configured solutions with a complete
range of accessories and finishes. Ideal for standard installations
in residential or public buildings, the series is available in four
models:
Giglio, Ischia, Capri and Elba.
81-70 Line is also provided in combination with the new patented
modular assembling system.

Φινιρίσματα και αξεσουάρ
Κουπαστή
Ανοξείδωτη στρογγυλή κουπαστή που τοποθετείται στον
απέναντι τοίχο από την κομβιοδόχο και σε ύψος περίπου
900 mm από το πάτωμα του θαλάμου
n Καθρέπτης
Μισός καθρέπτης που τοποθετείται στον τοίχο απέναντι
από την είσοδου του θαλάμου και πλάγια στην περίπτωση
θαλάμου με δύο απέναντι είσοδους
n Φωτισμός
Άσπρη οροφή με σποτ με μαύρο στεφάνι
Ανοξείδωτη οροφή, τύπου στερέωμα
n Κομβιοδόχος θαλάμου
Οριζόντιο πάνελ σε όλο το ύψος
n Προεγκατάσταση για φωτοκουρτίνα και αναγγελία
n

Supplied finishes and accessories
n Handrail
Circular section, stainless steel, located on the side wall
opposite to the car push-button module, about 900 mm above
the car floor
n Mirror
Half height, applied to back wall for cars with one entrance
only or to side wall for cars with two opposite entrances
n Lighting
White ceiling with black rim spots
Stainless steel ceiling, firmament type
n Car push-button panel
Full height vertical module
n Synthesiser and electronic
barrier prearrangement

Επενδυσεις - panels
Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα - Plastic-coated sheet steel panel

A19 SMA

A4

F12PPS

G1

Ανοξείδωτο - Stainless steel

B13

R10

3866

3874

Καθρέπτης 128
Mirror 128

Σατινέ 127
Satin 127

ΠΑΤΩΜΑ - FLOORS
Πλαστικό - Rubber
Μαύρο
Black

Marmoleum

Γκρι
Grey

Γκρι
Grey

3861

ΟΡΟΦΗ - LIGHTING

Άσπρη οροφή με σποτ
White ceiling with spots

κουπαστη - HANDRAIL

Στερέωμα
Firmament

Διαστάσεις θαλάμου (1 είσοδος ή 2 απέναντι είσοδοι)
Car dimensions (1 entrance or 2 opposite entrances)
Μοντέλο
Model

Giglio
Ischia
Capri
Elba

Ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου
Minimum car dimensions

Εσωτερικό ύψος
Inner height

Διαστάσεις πόρτας
Door dimensions

Φορτίο (Kg)
Load (Kg)

L x P (mm)
W x D (mm)

H (mm)
H (mm)

L x H (mm)
W x H (mm)

375
480
480
630

800 x 1200
950 x 1300
1000 x 1250
1100 x 1400

2120
2120
2120
2120

750 x 2000
800 x 2000 - 850 x 2000
800 x 2000 - 850 x 2000
800 x 2000 - 900 x 2000

Θάλαμος με εισόδους
2 entrance car

Ανελκυστήρες MRL
MRL lifts

SuperDomus®

Υδραυλικοί ανελκυστήρες
Hydraulic components

Εκσυγχρονισμός
Modernisation

Θάλαμοι
Cars

DomusLift®

DomuStair®

DomuStair®

Group SpA
Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Milan - Italy
Tel. +39 02 951271
Fax +39 02 9560423
www.igvlift.com
www.domuslift.com

Καβάλας 3 & Ελ. Βενιζέλου
14231 Ν. Ιωνία, Αθήνα
Tηλ. 210 27 91 067
Fax. 210 27 92 419
www.stalec.gr
info@stalec.gr
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