
lighttouch
DOMUSLIFT 

®

by





libere espressioni to touch

Η νέα σειρά DomusLift®, σχεδιασμμένη από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο “Giugiaro Architettra” 
επαναπροσδιορίζει  την αισθητική πλευρά του προσωπικού 
σας ανελκυστήρα IGV.

Καινοτόμες κατασκευές που αιχμαλωτίζουν την αίσθηση 
της υψηλής τεχνολογίας, της πολυτέλειας και μοναδικού 
στυλ “Made in Italy”, είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής 
συνεργασίας μεταξύ της τεχνογνωσίας της IGV και του 
φουτουριστικού σχεδιασμού από τον 
Giugiaro Architettura.

The new DomusLift® line by Giugiaro Architettura re-styles
the aesthetic concept of the IGV’s personal lift.
Innovative spatial constructions capturing the essence of high tech
luxury and the ultimate “Made in Italy” style result from the creative 
alliance between the IGV technology and futuristic design by 
Giugiaro Architettura.
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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.

Σε συνεργασία με τον 
παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα 
Giugiaro Architterruta, 
η IGV σαν δίνει τώρα την 
δυνατότητα να απολαύσατε 
την αίσθηση που δημιουργεί 
το υπερπολυτελές DomusLift® 
υψηλής τεχνολογίας.

H σειρά light touch δημιουργήθηκε 
για να δώσει μοναδικό στύλ στο 
DomusLift®, που από εδώ και στο 
εξής θα περιλαμβάνει αποκλειστικά 
σχέδια του Giugiaro Architettura. 
Από το μοναδικό και καινοτόμο 
σύστημα φωτισμού “light 
touch” που δημιουργεί ένα 
πρωτοφανές περιβάλλον, μέχρι 
το ραφιναρισμένο φινίρισμα των 
κομβιοδόχων, το DomusLift® light 
touch ενσωματώνει την αίσθηση 
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. 

In association with Giugiaro Archi-
tettura -the worldwide famous Ita-
lian designer, IGV is now featuring a 
new design concept for the personal 
lift DomusLift® by creating an ulti-
mate high tech luxury product.

light touch is the new line 
conceived to give a unique appeal 
to the DomusLift® personal lift that 
from now on will be enhanced by the 
exclusive design of 
Giugiaro Architettura. 
From the innovative lighting system 
“light touch” that delivers 
unprecedented ambiance to the 
refined finishing of the pushbutton 
screen, DomusLift® light touch 
embodies the essence of the ultimate 
“Made in Italy” style.

• 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

Information

IGV Spa

IGV spa
Via Di Vittorio, 21
20060	Vignate	(Milano)	Italy
Tel.	+39	02	951271
www.domuslift.com
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STALEC ΕΠΕ
Καβάλας	3
Ν.	Ιωνία,	Αθήνα
Tηλ.	+30	210	2791067
www.stalec.gr


