
O seu elevador particular
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DomusLift é o elevador estrela do IGV Group, projetado para 
atender às necessidades de mobilidade vertical e de eliminação  
das barreiras arquitetónicas em edifícios públicos e privados.  
É a solução ideal para as pessoas idosas e pessoas com mobilidade 
condicionada, pois confere-lhe autonomia, libertando-as  
da utilização das escadas.
As portas de correr automáticas, disponíveis sob pedido  
como alternativa à tradicional porta de andar de batente, 
proporcionam uma fácil utilização, sendo comparável à utilização  
de um elevador tradicional.
A ampla escolha de elevadores e acabamentos, junto às versões  
S e XS, concebidas para pequenos espaços, e XL,  
ideal para cabines grandes, fazem do DomusLift ideal  
para todas as exigências.
O DomusLift Tem a vantagem de ser facilmente adaptável 
a qualquer espaço, e de se integrar em qualquer ambiente, 
valorizando o mesmo.

10 boas razões para escolher o DomusLift:
- Reduz as barreiras arquitetônicas
- Dimensões compactas, silencioso e de fácil instalação
- Consumo muito reduzido 

(equivalente a uma máquina de lavar doméstica)
- Ligação à rede elétrica doméstica
- Disponível em mais de 50 modelos de interior e exterior
- Porta standard de batente panorâmica
- Custos de manutenção controlados
- Tem três anos de garantia
- Produto personalizado
- Made in Italy

Livres de escadas



4



5

Estilo e elegância
O DomusLift valoriza todos os ambientes e adiciona estilo 
e exclusividade graças às versões especiais 
feitas com SWAROVSKI ELEMENTS, Liberty com os mosaicos 
assinados Trend, Light-Touch da Giugiaro Architettura, Leather, 
Carbon, Chrome, Classic e Art Line.

O DomusLift é um produto Made in Italy, expressão e garantia 
da mais alta tecnologia da IGV Group, empresa com sede 
em Milão, que desde 1966 é a referência na conceção e produção 
de elevadores e plataformas elevatórias.
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Simplicidade em casa
SIMPLICIDADE
O DomusLift instala-se em poucos dias, com mínima 
necessidade de obras, devido às suas características de volume 
e implantação reduzidos. Tem baixo custo de manutenção, 
baixo consumo e usa tensão 230V normais, presentes 
em todas as casas. As formalidades burocráticas inerentes 
à sua entrada são muito simplificadas.

SEGuRANçA
A cabina é fechada em três lados e a barreira de infravermelhos 
no lado de acesso garante a segurança dos utentes. 
A chave da cabina tem como objetivo inibir a utilização 
por pessoas não autorizadas. Em caso de falha de corrente 
existe um dispositivo de segurança automático que permite 
a descida da cabina até um piso inferior, facilitando a saída 
dos passageiros.

ACESSIbILIDADE
O DomusLift oferece uma gama de soluções altamente funcionais 
e personalizáveis com acessórios específicos, como, por exemplo, 
a abertura motorizada da porta ou a chamada ao andar, 
também ideais para pessoas com dificuldades motoras 
ou para necessidades particulares de utilização.

VERSATILIDADE
O DomusLift é um produto versátil, projetado e fabricado 
à medida de necessidades e desejos. Permite movimentar-se 
sem qualquer esforço da garagem ao telhado, 
até um máximo de 7 pisos.
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Para interior e exterior 
ESTRuTuRA EM ALuMíNIO
A estrutura em alumínio anodizado, extremamente leve  
e resistente, permite que se coloque o DomusLift  
em qualquer local, até mesmo no exterior do edifício,  
garantindo melhor aproveitamento dos espaços  
sem afetar o contexto arquitetónico.

Fornecido de série nas versões standard, a estrutura em alumínio 
não requer qualquer tratamento de superfície, não se deforma,  
não requer manutenção e não se deteriora com o tempo,  
mesmo quando exposta aos elementos.
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CAIXA EM ALVENARIA
O DomusLift também pode ser instalado 
entre as paredes da casa, num vão realizado 
entre paredes ou em cimento armado.
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EDIFíCIOS EXISTENTES
Adaptando-se também a situações  
mais complexas, o DomusLift permite  
a inclusão em qualquer ambiente 
arquitetónico, mesmo em edifícios existentes 
com traçado histórico ou caracterizados  
por escadas muito estreitas  
e espaços reduzidos.
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O DomusLift é a solução ideal para facilitar a mobilidade interna, 
tanto em espaços públicos, como em locais de trabalho.  
Lojas, restaurantes, centros comerciais, escritórios, pousadas  
e estabelecimentos acolhem DomusLift favorecendo  
um acesso ágil a todos os andares.

Flexibilidade de aplicação, capacidade de serviço e contributo 
estético sempre foram os pontos fortes do DomusLift.

Áreas públicas
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IGV Group se confirma ciente dos princípios da economia  
de energia e fiel ao seu empenho para a proteção  
ao meio ambiente.

DomusLift, o elevador eco sustentável, possui uma tecnologia LED 
para a iluminação da cabine e é proposto em duas versões:  
elétrico gearless, com motores acionados por inversor  
para uma máxima eficiência e consumo reduzido;  
e hidráulico, com uso de óleo ecológico 100% biodegradável.

DomusLift ganhou o prestigioso prémio internacional  
de eficiência energética Classe A através das entidades 
certificadoras TÜV SÜD e IMQ.

Eco sustentabilidade
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A série S oferece-lhe a possibilidade de instalar o DomusLift em divisões 
de dimensões reduzidas, garantindo o espaço necessário e a liberdade 
de movimentos. A estética é cuidada e elegante, graças às paredes feitas 
de um único painel, à ausência do perfil de alumínio e à ampla gama 
de acabamentos à escolha, de entre chapa plastificada, pintada ou em aço inoxidável. 
Linha de acessórios idêntica à versão standard, compatível 
com as dimensões reduzidas.

XS
Extra-Small

XS, o DomusLift mais compacto do que nunca. O DomusLift XS foi concebido 
para espaços muito reduzidos, permitindo ser aplicado em espaços 
que não seriam imagináveis graças às dimensões de estrutura mínimas de 65 x 91 cm.

S
Small
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DomusLift
com portas automáticas

Graças às suas cabines de grandes dimensões, chegando até 1200 x 1500 mm, 
a série XL oferece espaço à vontade e uma capacidade elevada. Também disponível 
com paredes de vidro, excluindo a parede do lado das guias, e podendo ter 
até três entradas adjacentes.

A variedade de opções de DomusLift foi aumentada graças às possibilidades legais 
introduzidas pela nova versão da Directiva Europeia 2006/42/CE (Directiva Máquinas). 
DomusLift agora está disponível na versão com portas deslizantes automáticas 
com 2, 3 ou 4 painéis, de soleira estreita. A utilização de portas automáticas, 
permite também um funcionamento do tipo chamada automática 
(em detrimento do funcionamento do tipo ‘homem presente’). Em caso de falha 
de energia, existe um dispositivo de segurança automático que permite a descida 
da cabina até um piso inferior, facilitando a saída dos passageiros em segurança.

XL
Extra-Large

Versão com portas automáti cas 3AT, caixa e caixilhos das portas em alumínio anodizado natural,
revesti mento das portas com vinil adesivo FA-690, painéis de botões SuperFlat nos andares e na cabina.
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Estilo 
clássico

DomusLift Classic foi criado para aqueles 
que apreciam a atmosfera quente 
e acolhedora da madeira. A aparência 
de madeira é obtida através de uma técnica 
especial de pintura do alumínio.

DomusLift
Chrome

Versão com porta V1 totalmente em vidro, estrutura e painel de botões de cabina 
integrados no corrimão plano em alumínio anodizado brilhante.

Geometrias completamente redesenhadas 
pela combinação rigorosa de superfí cies de 
aço com acabamento brilhante e aceti nado, 
que se alternam nas paredes da cabina, 
gerando um inédito jogo de cheios e vazios.
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Crystal
clear

O brilho, a transparência e o refi namento 
do cristal se juntam ao design high-tech.
Nasce o exclusivo DomusLift  MADE WITH 
SWAROVSKI ELEMENTS, um triunfo de aço, 
vidro e preciosos refl exos.

Designer: arq. Arianna Callocchia

Sinónimo de classe, requinte e qualidade 
para ambientes superiores, o couro é o 
acabamento de prestí gio das paredes 
do DomusLift  de modo a criar um novo 
conceito de elegância.

Interiores 
de pele

Versão com caixa e moldura da porta em alumínio anodizado ouro, vidro laminado bronze, 
paredes em pele Ivory e painel de botões de andar SuperFlat ouro.
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DomusLift
Carbon

O DomusLift enverga um vestido de noite, 
mostrando novos acabamentos 
de cor carbono e uma deliciosa parede 
de vidro decorado com motivos florais.

De encontro com a arte, vem a linha Art Line. 
A peça de aço retangular clássico evolui 
em termos de equipamento mobiliário, 
inserindo-se no ambiente de uma forma 
não invasiva, criando uma nova tendência 
em relação aos elevadores tradicionais.

Homelift
artístico

Versão com portas automáti cas com janelas 2AT, estrutura e moldura das portas 
em alumínio anodizado natural, paredes da cabina ‘Ramoc’ e pavimento ‘Arcobaleno’.
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light
touch
by
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Design de 
Vanguarda

A elegância do DomusLift  è realçada 
pelo design da Giugiaro Architett ura: 
um cuidado refi nado para os detalhes, 
do inovador sistema de iluminação 
que cria atmosferas inéditas, 
ao requinte do teclado touchscreen.

O inconfundível mosaico 
Liberty em vidro cortado 
à mão cria mati zes luminosos 
que alternam tons suaves 
e ondulados, cromados 
e iridescentes, capazes 
de enriquecer e exaltar 
as superfí cies do DomusLift .

Fascínio 
Liberty

Versão com porta panorâmica de batente, pintura RAL 9010 na estrutura, moldura da porta 
e perfi s da cabina, vidro bronze, paredes e pavimento da cabina com mosaico Liberty Amber.
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Opcional
LINHA E ESTILO

Fecho escondido

CONFORTO E FuNCIONALIDADE

Espelho

Sintetizador vocal de aviso 
de chegada ao andar

SEGuRANçA

INFOTAINMENT

Moldura digital

Iluminação LED integrada 
na moldura das portas 
(para portas automáticas)

Corrimão plano

Chave de abilitação

Corrimão redondobarreiras de infravermelhos 
a toda a altura apenas 
para portas automáticas

Telecomando com controlo total

Abertura automática da porta 
com batente

Telefone ou dispositivo de alarme 
bidirecional Disponível em aço inoxidável acetinado 

e brilhante
Disponível em alumínio anodizado natural, 
brilhante e ouro

Personalização da cabina sem limites, graças à nova tecnologia de impressão 
em qualquer suporte

* O dispositivo como padrão, salvo indicação 
em contrário por parte do cliente
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O meu DomusLift

Visite o site www.domuslift .com 
e experimente o confi gurador DomusLift .

Poderá criar o DomusLift  ideal 
para o seu ambiente, combinando 
toda a gama de acabamentos do catálogo 
selecionados para si pelos designers da IGV.

Configurador
DomusLift

EXTERIOR DA ESTRuTuRA INTERIOR DA CAbINA

VÃO EXTERIOR EM ALVENARIA

caixa de corrida

porta de andar com 
batente

teto

piso 
da cabine

botões
de andar

vão em alvenaria

portas 
de andar 
e de cabine 
automáti cas

espelho

corrimão

perfi s internos

botões da cabine

botões
de andar

iluminação

parede 
da cabine

panorâmica

paredes 
da cabine
cega

tamponamento
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A32PP - Efeito polido

Paredes da cabina e revestimentos

AçO INOX
Para acabamento das paredes da cabina, revestimento da estrutura autoportante e das portas automáticas

Espelho 128 - Efeito polido Acetinado 127 Couro 132 - Efeito polido Linho 145

Dama 131 - Efeito polido Austenit Quadro azul 150 Ouro 138 - Efeito polido

MELAMINA
Só para acabamento das paredes da cabina

SKINPLATE
Para acabamento das paredes da cabina, revestimento da estrutura autoportante e das portas automáticas

DL81E - Efeito madeira A90GTA DL86 - Efeito madeira

b32SMA G22SMA

M12

G21SMA R8SME

F2SMA F42PPS - Efeito aço acetinado F12PPS - Efeito aço polido

R20031 - Efeito madeira R48010 - Efeito concreto

W10410 - STANDARD u11509 - STANDARD u16002 - STANDARD F70004 - STANDARD

F76023 - Efeito alumínio R27024 - Efeito madeira
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Paredes da cabina e revestimentos
PLÁSTICO LAMINADO
Para acabamento das paredes da cabina, revestimento da estrutura autoportante e das portas automáticas

VINIL
Para acabamento das paredes da cabina, revestimento da estrutura autoportante, moldura completa das portas, botoneiras e acessórios

LE-1105 FA-1099 LW-1084 VM-452

WG-467LE-1109 WG-947FA-690

WG-763GN - Efeito polidoFW-7007 WG-1147

A cor do material original pode diferir das cores representadas. O conteúdo deste documento pode estar sujeito a alterações.

2705 Marrakech Silver - Efeito polido 2708 Marrakech Gold - Efeito polido 2711 Marrakech Steel - Efeito polido 421 - Efeito polido

810 - Efeito polido 868 - Efeito polido

1678 - Efeito madeira

1609 - Efeito madeira

1611 - Efeito madeira

358 - Efeito madeira

1379 - Efeito madeira

658 - Efeito madeira

1328 - Efeito madeira

1306 - Efeito madeira

475 - Efeito polido 472 - Efeito polido

1901 19021903 1904
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Paredes da cabina e revestimentos
PELE

Ivory

Silver

Amber

MOSAICO LIbERTY - Para acabamento das paredes e pavimento da cabina

Perfis da cabine, estrutura, portas e acessórios

VIDRO - Para acabamento das paredes da cabina, estrutura autoportante e portas com janelas

ANODIZAçÃO DE ALuMíNIO

PINTuRA RAL - Disponíveis outras variantes de cor

PINTuRA EFEITO MADEIRA

PINTuRA EM POLIÉSTER

Neutro transparente

Alumínio natural - STANDARD

branco leite

Abrilhantado Ouro

EspelhoStopsol

Fumè

Cerejeira*

Níquel 14-091 Moka 14-100 Cobre 14-092 Preto 14-005

Topaz Diamond

bronzite

bronze

Disponíveis a pedido variantes de vidro 
colorido ou com película decorativa.

* Disponível apenas para perfis interiores 
de cabina, caixa e porta.

Espelho fumè

Pearl

90107001 5023 5011 6010 30039006 9005
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PELE GRANITOLINÓLEO - STANDARD PVC bORRACHA

Granit Rocksolid 607Marmoleum 3861 Arabian pearl Eternal 12802 Elegant oak

borracha cinza pastilhada

Granit T2402

Granit Rocksolid 671

Granit Cristallino 451

Marmoleum 3874 Walnut

Marmoleum 3866 Eternity

Eternal 11162 Tropical beech

borracha cinza lisa

borracha preta pastilhadaEternal 10232 Dark walnut

Eternal 11052 Smoked timber

Eternal 13122 Grey painted wood

Granit Titan Grey

Pavimento da cabina

Iluminação da cabine

Firmamento

Floral

LâMPADAS FLuORESCENTESLâMPADAS LED

Luminária com teto A32PP* 
STANDARD

Integrada nos perfis da cabina*

* Disponível sob pedido versão  
com alçapão.

Projetores embutidos*

Pop-up (Projetores salientes)* Galaxy (Micro projetores embutidos)
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botoneiras de cabina

Módulo a toda altura em aço inoxidável acetinado

1 2

Espelho em aço inox acetinado - STANDARD

1 2 3

3

SuperFlat em aço inox acetinado

1 2

1 Modelo para sistema sem portas 
de cabina e com presença de 
operador.

2 Modelo para sistema com portas 
de cabina e operação automática.

3 Opcional - Modelo com 
touchscreen (115 x 130 mm) 
disponível para instalações com 
ou sem portas de cabina.

APLICADOS NA PAREDE

Só pode ser combinado 
com botoneira de patamar 
SuperFlat.

largura 150 mm
altura  340÷570 mm
espessura 1,5 mm

largura 201 mm
altura  454÷634 mm
espessura 23 mm

largura 202 mm
altura  1980 mm
espessura 27 mm

Também disponível 
em aço inoxidável polido* 
ou aço inoxidável ouro**.

Também disponível em aço 
inoxidável polido* ou aço 
inoxidável ouro**.

Tampas de fecho superior 
e inferior de plástico 
com efeito cromado 
ou dourado pintados 
em combinação.

Também disponível 
em aço inoxidável polido* 
ou aço inoxidável ouro**.

* **

* **

* **

botoneiras fornecidas de série 
em aço inoxidável escovado.
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MAXI (55 x 55 mm)
Disponível para módulos, 
botoneira integrada no corrimão 
e botoneira de patamar standard.

1

2

Corrimão achatado em alumínio anodizado natural

INTEGRADOS NO CORRIMÃO

SuperFlat em aço inox acetinado

botoneiras de patamar

Display

botões

ICARO (70 x 74 mm)
Display LCD disponivel com fundo azul 
ou preto. Com acabamento 
em torno do display cromado, 
dourado ou sem perfil* (48 x 53 mm).
Para botoneiras de patamar, placa, 
SuperFlat e módulo a toda altura.

TRICOLOR (150 x 83 mm)
Display LCD disponivel com fundo azul 
ou preto. Com acabamento 
em torno do display cromado, dourado 
ou sem perfil** (120 x 55 mm).
Para SuperFlat, módulo a toda altura 
e botoneira integrada no corrimão 
plano de alumínio.

Chapa em aço inox acetinado - STANDARD

1

1

2

2

Também disponível 
em alumínio anodizado 
brilhante*, anodizado ouro**, 
com pintura RAL 
ou pintura de poliéster.

Só pode ser combinado 
com botoneira de cabina 
SuperFlat.

largura 80/90 mm
altura  260÷320 mm
espessura 1,2 mm

largura 101 mm
altura  230÷430 mm
espessura 23 mm

Também disponível 
em aço inoxidável polido* 
ou aço inoxidável ouro**.

Também disponível 
em aço inoxidável polido* 
ou aço inoxidável ouro**.

Tampas de fecho laterais 
em plástico pintado 
em combinação.

comprimento 640÷1050 mm
altura  168 mm
espessura 70 mm

*

**

* **

* **

Somente para o modelo XS:
largura 60 mm
altura  275 mm
espessura 1,2 mm

VENuS (Ø 29,6 mm)
botão disponivel com acabamento em volta redondo (T) 
ou como alternativa oval (E). botão com acabamento 
opaco em acabamento aço ou dourado em combinação 
com a botoneira selecionada. Acabamentos em volta 
do botão em aço inoxidável escovado, polido* 
ou dourado polido**. Em combinação com a botoneira 
selecionada. Equipado com codificação em braille 
e retroiluminação azul.

ET

**

*

**

*

**

*

Tampas de fechaduras 
superior e inferior 
de plástico com efeito 
cromado ou dourado 
pintados em combinação.
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B-BT - STANDARD
PANORâMICA 
EM ALuMíNIO
Porta em alumínio 
anodizado natural 
com uma grande janela 
de vidro ou aglomerado 
nobre. Fechos (standard).

ACABAMENTOS
- Alumínio anodizado 

natural, ouro 
ou brilhante

- Pintura (RAL, efeito 
de madeira e poliéster)

E
PANORâMICA 
EM FERRO
Porta de ferro 
com base anti ferrugem 
tipo RAL 7001 e grande 
janela de vidro. 
Fecho escondido. 
 
ACABAMENTOS
- Pintura RAL

D
JANELAS
EM FERRO
Porta de ferro 
com base anti ferrugem 
tipo RAL 7001 e janelinha 
em vidro. Fecho escondido.

Portas à prova de fogo:
bELGIuM, bS476-uK,
EI 120, EW 60

ACABAMENTOS
- Pintura RAL

C
FECHO
EM FERRO
Porta de ferro 
com base anti ferrugem 
tipo RAL 7001. 
Fecho escondido.

Portas à prova de fogo:
EI 120, EI 60, DIN

ACABAMENTOS
- Pintura RAL

V1
PANORâMICA
EM VIDRO TOTAL
Porta de cristal 
com dobradiças, ferragens 
e caixilho em aço inoxidável 
(brilhante ou acetinado). 
Amortecedor de braço 
incorporado na travessa.

Portas de patamar e de cabina
PORTAS DE PATAMAR DE bATENTE

PORTAS DE PATAMAR E DE CAbINA AuTOMÁTICAS DE CORRER PORTA 
DE CAbINA
DE FOLE

2AT
2 portas telescópicas 
de vidro encaixilhado 
com abertura lateral.

Portas à prova de fogo:
EI 60 GOST 30247.3
E120 - EW30
EI120

3AT
3 portas telescópicas 
em vidro encaixilhado 
de abertura lateral. 

2AO
2 portas telescópicas 
de vidro encaixilhado 
com abertura central.

Com abertura manual 
ou automática. Disponível 
em alumínio (anodizado 
ou com pintura RAL) 
ou em aço inox acetinado. 
Só pode ser combinada 
com porta de andar 
de batente.

4AO
4 portas telescópicas 
em vidro encaixilhado 
com abertura central.

Disponíveis também com portas sólidas (standard) ou com janela. Estrutura em ferro com base anti ferrugem tipo RAL 7001. 
Acabamentos disponíveis: pintura ral e revestimentos em folha plastificada, aço inoxidável, laminado plástico ou vinil adesivo.

PuXADOR
Puxador em alumínio 
anodizado natural. 
Também disponível 
em alumínio anodizado ouro. 
Somente para portas de andar 
de batente de tipo b-bT, 
C, D e E.
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1 2 2 3

Características técnicas

-  Em conformidade com a Diretiva de Máquina Europeia 2006/42/CE
-  MRL sem casa de máquinas
-  Máquina gearless sem redutor, com contrapeso
-  Capacidade de 400 kg
-  7 paradas, 20 metros de percurso
-  Fosso 200 mm, pé-direito 2900 mm
-  Velocidade 0,15 m/s
-  Silêncio de marcha extremo (50 dbA)
-  Consumos mínimos (0,031 kW em modo de espera)

-  Em conformidade com a Directiva Europeia Máquinas 2006/42/CE.
-  Acionamento hidráulico sem casa de máquinas
-  Suspensão direta telescópica ou em corte com cabos
-  Capacidade de 300 kg
-  Até 7 paradas, 12 metros de percurso
-  Poço a partir de 100 mm, pé-direito de 2350 mm
-  Velocidade 0,15 m/s

ELÉTRICO GEARLESS COM CONTRAPESO

HIDRÁuLICO

Característi cas específi cas para o modelo XL:
-  Poço minimo 120 mm
-  Pé-direito minimo 2500 mm
-  Até 7 paradas, 17 metros de percurso
-  Potência nominal 2,2 kW, para capacidade 400 Kg
-  Pistão em 1 ou 2 partes

O quadro de comando do DomusLift  
é consti tuído por um armário metálico 
de dimensões reduzidas. Pode ser montado 
numa cave ou garagem a uma distância 
não superior a 7 metros da base 
do DomusLift .

Comando

Dimensões (mm) min max
Cabina 830 x 1130 1130 x 1400
Vão em alvenaria (dim. interiores) 1320 x 1250 1620 x 1510
Caixa (dim. exteriores) 1490 x 1500 1790 x 1650

Dimensões (mm) min max
Cabina 830 x 1130 1130 x 1400
Vão em alvenaria (dim. interiores) 1310 x 1390 1610 x 1690
Caixa (dim. exteriores) 1500 x 1490 1780 x 1785

Dimensões (mm) min max
Cabina 480 x 550 1200 x 1500
Vão em alvenaria (dim. interiores) 670 x 820 1530 x 1650
Caixa (dim. exteriores) 650 x 910 1700 x 1730

Dimensões (mm) min max
Cabina 830 x 1030 1200 x 1500
Vão em alvenaria (dim. interiores) 1160 x 1290 1650 x 1780
Caixa (dim. exteriores) 1340 x 1385 1810 x 1880
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As dimensões do vão e da caixa de corrida dependem também do número e disposição dos acessos.

As dimensões do vão e da caixa de corrida dependem também do número e disposição dos acessos.

Dimensões de armário:
1 DomusLift hidráulico: 600 x 280 x h 1000/1160 mm
2 DomusLift elétrico gearless com contrapeso: 600 x 280 x h 1160 mm
 Versão integrada na armação da porta: 370 x 200 x h 2285 mm.
3 DomusLift XL hidráulico: 720 x 360 x h 1500 mm para percursos até 13 m
3 DomusLift XL hidráulico: 950 x 400 x h 1850 mm para percursos maiores de 13 m
Armário fornecido de série com pintura RAL 1015.
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Desde 1966,
líder do produto 
personalizado
Fundada em Milão em 1966 pelo engenheiro Giuseppe Volpe, 
a IGV Group é líder no projeto e produção 
de plataformas elevadoras DomusLift  e de ascensores 
com volume e implantação reduzidos. Presente em mais 
de 70 países de todo o mundo, a empresa exporta 85% 
da sua produção, expressão da excelência do Made in Italy 
no exterior. Em mais de 50 anos de ati vidade, a IGV Group 
projetou e desenvolveu para milhares de clientes 
soluções de mobilidade verti cal, estabelecendo-se 
como líder do produto personalizado. 
uma especialização na personalização graças à qual consolidou 
a identi dade de empresa italiana produtora de esti lo, 
devido à sua constante atenção ao design dos produtos 
e à propensão para a inovação tecnológica.

Associada

Certificada

IGV Group SpA
Via Di Vitt orio, 21
20060 Vignate, Milão - Itália
+39 02 95127 1
www.domuslift .com
www.igvlift .com


