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Τι είναι το ΕΤΕΚ 
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της 
Πολιτείας και Οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 και είναι Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Βάσει του Νόμου του το Επιμελητήριο ρυθμίζει το επάγγελμα 
του Μηχανικού στην Κύπρο. 

Σκοπός του ΕΤΕΚ 
Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των 
μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας. 

Το Επιμελητήριο μεταξύ άλλων:

•  Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του. 

•  Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που σχετίζονται  με 
οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις.

•  Ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε  
θέμα της αρμοδιότητάς του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.

•  Ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση σε οποιοδήποτε κλάδο της επιστήμης του μηχανικού.

• Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις μηχανικών, αναπτύσσει 
σχέσεις  με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις  για 
την προώθηση των σκοπών του

Διεύθυνση: Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, 
Τηλ.:00357 22877644, Φαξ.: 00357 22730373,
Email.: cyprus@etek.org.cy

ΕΤΕΚ

ΠΟΕΕΜ

Η ΠΟΕΕΜ είναι η Παγκύπρια Οργάνωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 
Μηχανικών. Ως μέλη της μπορούν να εγγραφούν όλοι οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες εγγεγραμμένοι βάσει του 
Νόμου Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί.

Βασικοί σκοποί της ΠΟΕΕΜ.

με στόχο  τη  βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και γνώμονα την ανάπτυξη του 
τόπου, είναι:
•  Η προστασία, κατοχύρωση και ανύψωση του κύρους του επαγγέλματος των αυτοεργοδοτουμένων Μελετητών.

•  Η προώθηση του καθορισμού νομικά των αρμοδιοτήτων του Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού καθώς και 
κλιμάκων αμοιβών με ταυτόχρονη τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας.

•  Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των Νόμων & Κανονισμών Περί Πολεοδομίας, Περί Οδών και Οικοδομών και η 
σωστή εφαρμογή τους.

Διεύθυνση: Τ.Θ. 20979, 1665 Λευκωσία, 
Τηλ.: 00357 22376314, Φαξ.: 00357 22314307, 
Email.: poeemapm@cytanet.com.cy



ΣΠΟΛΜΗΚ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
 
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου  Ιδρύθηκε το 1992 και είναι ο εκπρόσωπος των Πολιτικών 
Μηχανικών της Κύπρου.

Απαριθμεί πέραν των 2000 μελών και διοικείται από 11-μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Κύριοι Σκοποί του Συλλόγου είναι:
 

•  Προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης της Πολιτικής Μηχανικής στην Κύπρο

•  Βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών του Πολιτικού Μηχανικού

•  Προστασία και κατοχύρωση του Επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού

•  Επιμόρφωση και ενημέρωση των Πολιτικών Μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα

•  Ενημέρωση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τον Πολιτικό Μηχανικό, την ανέγερση κατοικίας κλπ.
 
 Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί την Κύπρο σε πολλούς Διεθνείς  Οργανισμούς σχετικούς με την Επιστήμη της 
Πολιτικής Μηχανικής:
 

•  European Council of Civil Engineers (ECCE)

•  European Federation of National Engineering Associations (FEANI)

•  International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

•  Word Council of Civil Engineers (WCCE)

•  International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)

•  European Civil Engineering Education & Training Association (EUCEET)

•  International Federation of Structural Concrete (FIB)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Bl. A, 1080 Λευκωσία,  Τ.Θ.: 23334, 1681  Λευκωσία, 
Τηλ.: 00357 22672866, Φαξ: 00357 22674650, 
Email: info@spolmik.org, Website: www.spolmik.org

Περ. 600-601 DISPLAY ART PLC

Η Εταιρεία DISPLAY ART PLC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της Κύπρου στον 
τομέα της Οργάνωσης και Κατασκευής Εκθεσιακών Χώρων. Για 36 χρόνια 
προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Κύπρο και το εξωτερικό με συνέπεια και επαγγελματισμό και τιμήθηκε για 
τις υπηρεσίες της με παγκόσμια βραβεία στην ITB Βερολίνου το 2006 και στην MITT Μόσχας το 2006 και 2007. 

Η Εταιρεία διοργάνωσε για σειρά ετών τις πιο κάτω εκθέσεις και εκδηλώσεις:

• Τουριστική Έκθεση "ΤΑΞΙΔΙ"    • Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ – ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

• Έκθεση “WEDDING PLANNING”   • Αγροτική Έκθεση

• Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών   • EXPO Αννόβερου
     και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού   • EXPO ZARAGOZA  

• 50χρονα Κυπριακής Δημοκρατίας   • SEPTEMBERFEST NICOSIA BEER FUN FESTIVAL  

• MEDFEST LIMASSOL BEER FESTIVAL    • AYIA NAPA BEER FESTIVAL

Διεύθυνση: Τεύκρου Ανθία 23, Βιομ. Περ. Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία. 
Τηλ.: 00357 22485420, Φαξ.: 00357 22485933, E-mail: info@displayartgroup.com



600-601   DISPLAY ART PLC

602-603   A.Y.K. ALOUMINIUM
   PLATES CO. LTD

604   MARCHONA LTD

605   ΒΕΛΟΥΔΑ ΑΕ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ 

606   CHR. KETTIS TRADING CO LTD

607   ST. CHARA DEVELOPERS 

608   CYPENERGIA 

609   VELEKIS LTD 

610   ARVIT SERVICES LTD

611   ASKONA

612   TEXDESIGNS LTD

613   APOSTOLOS PAPADOPOULOS LTD 

614   IREMAGIA 24/7 HOME 
   IMPROVEMENTS 

615   BRMS FRAMING TECHNOLOGY LTD

616   ECORUBBER CY LTD 

616A   HANDYS SECURITY SYSTEMS LTD 

617   KYRIMA 

618   CYVENTE ENGINEERING LTD

619   ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΜΑΜΩΝΙΤΗΣ ΛΤΔ 

620   INNOVATIVE CONSTRUCTION LTD

621   ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
   ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

622-623   TRIKKIS ENERGY  LTD

624-625   ÖKOHAUS GER 

626   MESHMADE LTD 

627   DCS – Durable Concrete 
   Solutions

628   MOUSTICK PRODUCTS LTD 

629   NSD

630   NEDECO ELECTRONICS LTD

631–632   THEODOROS MAVRIS LTD 

633   GESOLAR CYPRUS LTD  

634   CENTRO HOME

635   ALFA WOOD GROUP 

636-637   HOME UNIQUE LTD – GOODNITE
   BEDDING

638-639   GLOBART COLLECTION LTD

640   ELMASCO LTD

641   ΘΕΡΜΙΣ ΛΤΔ

642-643   ΟΙΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΛΤΔ 

644   JOHNSUN HEATERS LTD 

645   CHARMM – CHARITOU MADE TO
   MEASURE

646   CHTISMA TRADING LTD

646A   CERAMICA CLEOPATRA CYRPUS 

647   ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ 

647A   ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΛΤΔ
   (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
   ΝΕΡΟΥ)

647B   GREE AIR CONDITIONERS

648   ROWMAT ΓΚΑΓΚΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ

648-A   ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

   InCyprusproperty.com

648-B   C.P. ALTECH ENERGY LTD

649   ΕΣΤΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΛΤΔ

650   PRIMETEL PLC 

651   ΝEOCHROM LTD

652   ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
   ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

653   KARMA WATER PURIFICATION

   SYSTEMS LTD  

654   G.N. FIREHOUSE

655-656   K. G. KYRIAKIDES LTD

657–658   JYSK

659   ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
    ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 

660   Designer Kitchen & Bath 
   Accessories

661   ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ AQUASANA
   (ΑΜΕΡΙΚΗΣ)

662   CHARALAMBOS PANARIS & 
   ASSOCIATES LTD

663–665   ΔΑΛΙΚΟ ΛΤΔ 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

51   CASA DI GUSTO

61   CYFIELD DEVELOPMENT LTD 

C1   JYSK
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Περ. 602-603 A.Y.K. ALOUMINIUM PLATES CO. LTD
Συσκευές πόσιμου νερού Strauss water (Israel) οι οποίες ενώνονται στην παροχή του νερού 
και προσφέρουν πόσιμο νερό σε 4 θερμοκρασίες (παγωμένο, ζεστό, έξτρα ζεστό και 
κανονική θερμοκρασία) με το πάτημα ενός κουμπιού πιστοποιημένες από Ευρωπαϊκά, 
Ισραηλίτικα και Αμερικάνικα ινστιτούτα. Είναι επίσης πιστοποιημένα με το food grade 
certification το οποίο πιστοποιεί ότι όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι εγκεκριμένα και δεν 
προκαλούν οποιαδήποτε μόλυνση στο νερό. Το νέο μοντέλο TS Plus μας προσφέρει επιπλέον φρέσκο αεριούχο νερό σε 3 
διαφορετικές πυκνότητες (sparkling water maker). 

Τα Thermotec (Germany), ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων και ποιοτική θέρμανση χωρίς 
χρονιαία συντήρηση. Εκτός από τον αυτόνομο ηλεκτρονικό θερμοστάτη, διαθέτει και την επιλογή για να ενωθεί με smart 
phone σε ειδική εφαρμογή που θα ελέγχεται από τον χρήστη όταν είναι εκτός σπιτιού.
 
Strauss water Drinking water appliances (Israel), connected right into the tap, offering drinking water in 4 different 
temperatures (cold, hot, extra hot, ambient water) with a touch of a button. Our appliances have the strictest certificates from 
American, European and Israeli Institutes regarding the purification system technology. Strauss water appliances have ‘food 
grade’ certificates which certify that all parts of the dispenser that come in contact with the water are made from approved 
material and don’t produce any water impurities. The new model TS Plus offers fresh sparkling water in 3 different carbonation 
levels. 

Thermotec Aeroflow electric storage radiators (Germany), offer energy savings and quality heating without any maintenance 
cost. Except the integral digital thermostat that each radiator has, there is the possibility of connecting the heaters with an 
application and monitoring them by a smart phone.

Διεύθυνση: Κορνήλιου 4, 2028 Στρόβολος, Τ.Θ. 16216, 2087 Ακρόπολη, Τηλ.: 00357 22441828, Φαξ.: 00357 22879593, 
Email.: aykhome@cytanet.com.cy

Περ. 604 MARCHONA LTD

Η εταιρεία ΜΑΡΧΟΝΑ δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ενεργειακών τζακιών από το 1979. 

Στην έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚIA 2018 παρουσιάζεται η γκάμα των προϊόντων της εταιρείας μας. Κοντά μας θα βρείτε 
ενεργειακά τζάκια ξύλου, ξυλόσομπες, εστίες γκαζιού με ή χωρίς φουγάρο και τζάκια με βιοαιθανόλη.  Τεχνολογία και 
Διακόσμηση συνδυάζονται αρμονικά για να δώσουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο χώρο σας.

Διεύθυνση: Κεντρικό κατάστημα Λευκωσίας: Ηλία Παπακυριακού 8, Μακεδονίτισσα, 
Τηλ: 00357 22819629, Φαξ: 00357 22819632, Email: info@marchona.eu, Website: www.marchona.eu

Περ. 605 ΒΕΛΟΥΔΑ ΑΕ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
Έχοντας αδιαμφισβήτητη εμπειρία στον καθαρισμό του νερού, γνωρίζουμε πλέον, μέσω 
αναλύσεων από ιδιωτικά χημεία ή και τα ίδια τα χημεία του κράτους, ότι το νερό που 
πίνουμε εμείς και η οικογένεια μας διαφέρει από περιοχή σε περιοχή σε ολόκληρη την 
Κύπρο. Όσο περνάει και ο καιρός μάλιστα, η ποιότητα του νερού φθίνει όλο και περισσότερο.

Ό,τι νερό διατίθεται στην αγορά, είναι καλό. Αυτό όμως που επεξεργάζονται τα συστήματα μας, είναι το καλύτερο!

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να μπαίνει στα ποτήρια της κάθε οικογένειας, καθαρό, κρυστάλλινο νερό.

Λευκωσία: Τηλ.: 00357 22572555, 00357 96042187, Email: info@veluda.gr, Website: www.veluda.com

Περ. 606 CHR. KETTIS TRADING CO LTD

Η εταιρεία Chr. Kettis Trading Co. Ltd ιδρύθηκε το 1996. Ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της 
εταιρείας είναι ο Χριστόφορος Κεττής.
 
Η εταιρεία πρωτοπορεί στις ηλεκτρικές θερμάνσεις προσφέροντας πολύ οικονομικές λύσεις 
και τελειοποιημένα συστήματα.
 
Επίσης τα τελευταία 10 χρόνια προσφέρει μια πλήρη και αξιόπιστη σειρά από Led φωτισμό.

Διεύθυνση: Ηγουμενίτσας 2, Γ’ Φάση, Νέα Βιομ. Περ. Ύψωνα, 4193 Λεμεσός, 
Τηλ.: 00357 25395483, 00357 99652383, Φαξ.:00357 25396653, Email.: ckettis@chrkettis.com



Η εταιρία St. Chara Developers διανύει μία πορεία διαχρονικού χαρακτήρα ως αξιόπιστος 
και έμπειρος κατασκευαστής ακινήτων με οικοδομικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την 
Κύπρο. Για περισσότερα από 30 χρόνια συνερχόμαστε ως ομάδα επαγγελματιών υψηλού 
επιπέδου που ακολουθεί τη δέουσα επιμέλεια, τις καλύτερες επαγγελματικές πρακτικές, και 
πελατοκεντρική προσέγγιση. 

Προσβλέπουμε στην ευτυχία ως δύναμη και πάθος για ανάπτυξη και δημιουργούμε μοναδικές οικοδομές αφιερωμένες στην 
λειτουργική και άνετη διαβίωση.

Διεύθυνση: Περικλέους 92, Στρόβολος Τ.Θ. 25576, 2027 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22496967, Φαξ: 00357 22315170, 
Email: info@stchara.com

Περ. 607 ST. CHARA DEVELOPERS 

Περ. 608 CYPENERGIA 

Η Η Cypenergia, αποτελεί μια πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων σε 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με μελέτη – σχεδιασμό 
καθώς και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κτιρίων με τη χρήση εξειδικευμένου 
συστήματος αυτοματισμού, συστημάτων θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς επίσης και με το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή συστημάτων θερμομόνωσης κτιρίων και κουφωμάτων.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 20A, Λατσιά, 2220 Λευκωσία 
Τηλ.: 003577 0000078, Φαξ: 00357 22488875, Email: info@Cypenergia.com

Περ. 609 VELEKIS LTD 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 , και μπορεί να καλύψει της πιο μεγάλες σας απαιτήσεις στα 
<<ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΚIΑΣΗΣ>> 

Συνεργαζόμαστε με της μεγαλύτερες εταιρίες όπως: GAVIOTA SIMBAC- ALPHA- SOMFY- DICKCON. Τώρα μπορείτε να μας 
βρείτε και στην Κύπρο  

Διευθύνσεις: Κεντρικό: Αναπαύσεως 28, - Μαρκόπουλο Αττικής Αθήνα, Ελλάδα,  
Λ. Ομόνοιας 23, Λεμεσός, Τηλ.00357 25462500, 00357 99990052, Email: info@velekis.gr, themis@velekis.gr

Περ. 610 ARVIT SERVICES LTD
Παρουσιάζουμε το MULTIPOR - Γερμανικές, πλήρως ορυκτικές - χωρίς χημικά, Α1 
Πυροπροστασία, Θερμομονωτικές Ηχομονωτικές πλάκες. Έως και 100 χρόνια εργασίας, αναπνέει, αποτρέπουν την εμφάνιση 
της μούχλας. Έχει όλα τα πιστοποιητικά και 20 χρόνια της επιτυχημένης εμπειρίας. 

Το MULTIPOR  εξ οικονομά χρήματα για τη συντήρηση κτιρίων και για την υγεία των ανθρώπων.

ARVIT Services present MULTIPOR-German, fully mineral, NON FLAMMABLE thermal insulation material WITHOUT ANY 
CHEMICALS, with up to 100 years working time, breathing, preventing mold. It has all the certificates and 20 years of successful 
experience. MULTIPOR allows to save money for maintenance of buildings.

Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 70, Γιάννος Kωρτ, Κατ Ν2, 7060  Λάρνακα, Τηλ.: 00357 24030677, 
Email: info@multipor.co, facebook.com/MultiporCyprus, Website: www.multipor.co



Περ. 612 TEXDESIGNS LTD

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας και αυτοματισμούς κτιρίων. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
προσφέρει ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας, για εύκολη και εξ’ αποστάσεως πρόσβαση και έλεγχο του χώρου. Το Σύστημα 
Αυτοματισμού προσφέρεται για έλεγχο φωτισμού, έλεγχο ύδρευσης, κλιματισμό και θέρμανση, έλεγχο πρόσβασης, σύστημα 
συναγερμού, κάμερες, θυροτηλέφωνο, σύστημα ήχου, ηλεκτρικές κουρτίνες και πολλά άλλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και 
απαιτήσεις του πελάτη.

Διεύθυνση: Ορμενίου 6, 1040 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22253595, Φαξ: 00357 22253596, Email: info@texdesigns.eu

Περ. 613 APOSTOLOS PAPADOPOULOS LTD 

Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος ΛΤΔ δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1973 και έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
συμφωνίες αποκλειστικότητας για τα ακόλουθα προϊόντα όπως τις ψησταριές Weber Αμερικανικής προέλευσης , τα 
Γερμανικά  πλαστικά οικιακά είδη Keeeper, τα Γερμανικά κεριά Gies, τις κανάτες και φίλτρα νερού Brita Γερμανικής 
προέλευσης, τα  είδη καθαρισμού Coronet από Γερμανία, τα Ιταλικά είδη καθαρισμού Tonkita, τα Αμερικάνικα 
Rubbermaid Commercial Products, τα Αμερικάνικα Aladdin Coffee Mugs και τα Αμερικάνικα προϊόντα Stanley – ο 
εφευρέτης του Stainless Steel Insulated Flask .

Διεύθυνση: 191 Τσερίου, 2045 Λευκωσία, Τηλ: 00357 22456845, Φαξ: 00357 22323631, Email: apostolos@apltd.com.cy

Περ. 611 ASKONA
Askona - Στρώματα,Kρεβάτια, Μαξιλάρια,Καναπέδες

Askona - είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής εξαρτημάτων για σωστό και υγιή ύπνο σε όλη την Ανατολική Ευρώπη.
Δημιουργήσαμε την Askona ώστε να φέρει γνώση για την εξαιρετική σημασία του ύπνου, για την υγιή και πλήρης ζωή του 
κάθε ατόμου. 

Askona είναι ο ιδιοκτήτης των δικών της εξελίξεων και, κατά συνέπεια, πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τόσο για μπλοκ 
ελατηρίων όσο και υλικά για παραγωγή, καθώς και άδειες για την κατασκευή κορυφαίων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22000750, 
Email: jak@dealrose.org, askonacyprus@askonasleep.com

Περ. 614 IREMAGIA 24/7 HOME IMPROVEMENTS LTD
Property Maintenance    
• 24 hours property services  
• Air condition Sales/repairs/maintenance
• Central heating 

Sales/repairs/maintenance
• Plumping 
• Paintings
• Renovations

Land surveying Projects
• Boundary Placements
• Boundary Readjustments
• Vertical and Horizontal Separations

Topographic Works
• Setting Out
• Detailing
• Height Measurements
• 3D Modelling

Διεύθυνση: Αργολίδος 13, Μέσα Γειτονιά, 4007 Λεμεσός, Τηλ.: 0035770006616, Email: info@iremagia.com

Συντήρηση Ακινήτων 
• 24 ώρες εξυπηρέτηση
• Πωλήσεις/επιδιορθώσεις/συντηρήσεις 

Συστημάτων κλιματισμού 
• Πωλήσεις/επιδιορθώσεις/συντηρήσεις 
κεντρικής θέρμανσης 
• Υδραυλικά
• Μπογιατίσματα
• Ανακαινίσεις 

Χωρομετρικές Εργασίες
• Εξωτερική Οριοθέτηση
• Αναπροσαρμογή Συνόρων
• Κάθετος και Οριζόντιος Διαχωρισμός

Τοπογραφικές Εργασίες
• Χαράξεις
• Αποτυπώσεις
• Υψομετρίες
• Σχεδιασμός τρισδιάστατων Μοντέλων



Περ. 615 BRMS FRAMING TECHNOLOGY LTD 
Η Η εταιρία μας ασχολείται με την πρώτη ύλη όσο αφορά το σύστημα light gauge steel 
framing. Επίσης οι μοναδικοί στην Κύπρο που διαθέτουμε  μηχανήματa FRAMECAD. Σας 
περιμένουμε στην έκθεση στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 634 για να σας ενημερώσουμε πως 
κατασκευάζονται τα κτίρια  light gauge steel framing.

Διεύθυνση: Στασικύπρου 3, Βιομηχανική Περιοχή Αλάμπρας 2563 Λευκωσία, 
Τηλ.: 00357 22522988, Φαξ: 00357 22524849, Email: brmsfactory@gmail.com

Περ. 616 ECORUBBER CY LTD
The premium in waterproofing services and rubberising technologies. Eco Rubber’s mission 
is to manufacture, apply and distribute waterproofing, insulation, crete and other rubber products of the highest quality. We 
strive to be technologically advanced and environmentally friendly whilst having superior client service and respect for all 
people we work with.

Address: Eco Rubber Warehouse, Anatoliko Industrial Zone, Ayia Varnava, 8501 Paphos, 
Tel.: 00357 99194652, 00357 95171730, Email: info@ecorubber.com.cy 

Περ. 616A HANDYS SECURITY SYSTEMS LTD 
H Handy’s Security Systems Ltd, με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο του εμπορίου, ασχολείται 
με την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Συστημάτων:

• Συναγερμού     • Κλειστών Συστημάτων Παρακολούθησης
• Πυρανίχνευσης   • Θυροτηλεφώνων 
• Ελεγχόμενης Πρόσβασης  • Αυτοματισμούς για ανοιγόμενο και συρώμενο κάγκελο.

Παράλληλα, η Handy’s Security Systems Ltd προσφέρει υπηρεσίες 24ωρης εξυπηρέτησης, λήψης και παρακολούθησης 
σημάτων μέσω του Κεντρικού Σταθμού. 

Διεύθυνση: Βυζαντίου 30, Στρόβολος 2064 Λευκωσία, Τ.Θ. 28369, 2093 Λευκωσία, 
Τηλ.: 00357 77778787, Φαξ: 00357 22316122

Περ. 617 KYRIMA 
Η KYRIMA βρίσκεται στο χώρο της χονδρικής και λιανικής διάθεσης οικιακών και 
επαγγελματικών προϊόντων φωτισμού LED και καινοτόμα ηλεκτρολογικά προϊόντα.

Η επιτυχία μας έγκειται στην αμεσότητα της ανταπόκρισης, στη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων καθώς και στην απαράμιλλη 
ποιότητά τους. Σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός των 2 μέχρι 5 χρόνων εγγύησης σε όλα τα εμπορικά προϊόντα μας. 

Τέλος, η γνώση για τα προϊόντα μας καθώς και η τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη καθιστούν την KYRIMA τον κατάλληλο 
συνεργάτη.

Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 68, Λεμεσός, Τηλ.: 00357 25343939, Email: info@knp-trading.com



Περ. 619 ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΜΑΜΩΝΙΤΗΣ ΛΤΔ 
H εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΜΑΜΩΝΙΤΗΣ ΛΤΔ είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή και συνεχώς εξελισσόμενη επιχείρηση.
Φιλοξενούμε μια τεράστια γκάμα από τζάκια μαντεμένια και χτιστά, ενεργειακά, λέβητες, σόμπες ξύλου. 
Φροντίζουμε συνεχώς να παρέχουμε προϊόντα σε κάθε είδους τιμή για κάθε είδους πελάτη.

Τα έμπειρα συνεργεία μας είναι στην διάθεση σας για οποιουδήποτε είδους τοποθέτηση με εγγύηση την πολύχρονη πείρα 
τους.

Διεύθυνση: Ηλία Καννάουρου 110, 4186 Λεμεσός, Τηλ.: 00357 25716950, Φαξ: 00357 25716980, 
Email: mamonitis1@cytanet.com.cy 

Περ. 620 INNOVATIVE CONSTRUCTION LTD
Our specialists have 25-year experience of working with technologically advanced and 
environmentally friendly engineering equipment such as wastewater treatment plants, film 
heating systems, grease trapes and fire-suppression systems for all types of residential, commercial or industrial 
developments.

We supply and sell equipment, do calculation, design, construction, installation, renovation and maintenance.

Address: Vasileos Konstantinou I, 146, 3080, Tel.: 00357 96807664, Email: iccyprus2018@gmail.com

Περ. 618 CYVENT ENGINEERING LTD  
Η εταιρεία CYVENT ENGINEERING LTD με έδρα την Λεμεσό είναι μια δυναμική εταιρεία με πτυχιούχους μηχανικούς και με 
εμπειρία πέραν των 30 χρόνων στην περιοχή του κλιματισμού / θέρμανσης / εξαερισμού και βιομηχανικής ψύξης.

Αντιπροσωπεύει και προωθεί στην Κυπριακή αγορά, τα προϊόντα του εργοστασίου  AIR GRILLES SA όπως:

• Γρίλιες τοίχου σταθερών και κινητών πτερυγίων

• Γραμμικές γρίλιες

• Γραμμικές γρίλιες τύπου Slot (1-10)

• Γραμμικές γρίλιες σχισμής μεγάλης παροχής τύπου Slot (1-2) χωρίς ορατό πλαίσιο.

• Γρίλιες οροφής (Κυκλικές & Ορθογωνικές, καθώς και μεγάλου ύψους / βεληνεκούς)

• Γρίλιες θυρών / κυκλικών αεραγωγών

• Λούβρα φρέσκου αέρα – βροχής

• Δισκοβαλβίδες

• Γρίλιες βαρύτητας / Διαφράγματα ροής αέρα VCD / Φίλτρα και Θυρίδες επίσκεψης

Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 21, 4045 Γερμασόγεια, Λεμεσός, Τηλ. 0035799800331, Εmail: cyvente@gmail.com

Περ. 621 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

Η Λ. Χριστοφόρου Λτδ, δραστηριοποιείται από το 1985 στους τομείς της διαμόρφωσης 
εξωτερικών χώρων  και της ενεργειακής θέρμανσης.

H εταιρεία κατασκευάζει στο εργοστάσιο της, άψογης ποιότητας προϊόντα τσιμέντου, όπως ψησταριές, πάγκους, φούρνους, 
κατά παραγγελία, στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

Επιπλέον διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα θέρμανσης, όπως ενεργειακά τζάκια, τζάκια υγραερίου, βιοαιθανόλης.

Διεύθυνση: Aφροδίτης 7, 7510  Βιοτεχνική Ξυλοτύμπου, Τηλ.: 00357 24724333, Φαξ.: 00357 24724333,
Email.: lambros.christoforou@cytanet.com.cy



Περ. 622-623 TRIKKIS ENERGY  LTD

H Trikkis Energy, μέλος του ομίλου TRIKKIS που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην 
Κυπριακή αγορά από το 1961, κυρίως στον τομέα εμπορίας, μεταποίησης και διανομής γυαλιού,  αρχίζει ουσιαστικά τη 
δραστηριοποίηση της στον τομέα των τεχνολογιών εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενεργείας το 2005. Καλύπτει όλο το 
φάσμα υπηρεσιών όπως μελέτη, εισαγωγή, διανομή, εγκατάσταση και συντήρηση ΦΒ συστημάτων με διαδικασίες που 
διέπονται και ελέγχονται από τα πιστοποιημένα συστήματα ISO 9001, OSHAS 18001, ISO 14001. 

H Trikkis Energy στοχεύει  στην καλυτέρευση της καθημερινότητας μέσω της ενέργειας
• Παραγωγή ενέργειας και διάθεση της για ένα καλύτερο τρόπο ζωής.
• Ορθολογικός σχεδιασμός συστημάτων ενέργειας με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση, λαμβάνοντας  υπόψη 
όλες τις σύγχρονες τεχνικές και εξοπλισμό σε αντιπαραβολή με το σχετικό κόστος.
• Παραγωγή της απαραίτητής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Διεύθυνση: Γαλιλαίου 44, 3011 Λεμεσός, Τηλ: 00357 70003242, Φαξ: 00357 25565024, 
Email: solar@trikkis.com.cy

Περ. 624-625 ÖKOHAUS GER 

Κτίζουμε το μέλλον Οικολογικά…

Η ÖKOHAUS GER (CY) δραστηριοποιείτε στην Κύπρο από το 2011 και εξειδικεύεται  στην κατασκευή οικολογικών, ενεργεια-
κών προκατασκευασμένων κτηρίων.
Η παραγωγή τους γίνεται στο εργοστάσιο της εταιρείας μας στην Κύπρο με δυνατότητες κατασκευής κτηρίων σε 
οποιονδήποτε μέγεθος, σχέδιο και στυλ. 

ΣΗΜΕIΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ:

Από τον Σχεδιασμό στην Κατασκευή, η ÖKOHAUS GER έχει επικεντρωθεί στην ποιότητα, στην  καινοτομία, στο περιβάλλον, 
αλλά κυρίως σε εσάς! Όλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
και είμαστε πάντα αξιόπιστα δίπλα σας!We build the future ecologically...

We build the future ecologically...

ÖKOHAUS GER (CY) is established in Cyprus since 2011 and specializes in the construction of ecological, energy-efficient 
prefabricated buildings. 
We prefabricate the buildings in our factory in Cyprus with construction capabilities to build any size, design and style. 

• Σύγχρονες Βιοκλιματικές Οικολογικές Κατοικίες “A” 
Ενεργειακής Απόδοσης
• Τεχνολογία κατασκευής
• Γερμανικό σύστημα Διπλής Ηχο-Θερμομονωτικής 
προστασίας και Υγρομόνωσης
• Μέγιστη Αντισεισμική αντοχή
• Εξωτερική ελαστομερές-ακρυλική ασπίδα προστασίας

• Υψηλή Πυραντίσταση
• Απεριόριστη Δυνατότητα Σχεδιασμού και Κατασκευής
• Εργοστασιακή Ακρίβεια
• Ταχύτητα κατασκευής
• Εγγυημένη ποιότητα και στερεότητα με 20ετή γραπτή 
εγγύηση

• Modern Bioclimatic Ecological Homes “Α” Energy 
Efficient 
• Advanced construction technology
• German Dual Sound-Thermal Insulation Protection and 
Waterproofing System
• Maximum earthquake resistance
• Exterior Elastomer-acrylic shield protection

• High Fire Resistance
• Unlimited Design and Manufacturing Capability
• Factory Accuracy
• Construction Speed
• Guaranteed quality and solidity with a 20 year written 
guarantee

From Design to Construction, ÖKOHAUS GER has focused on quality, innovation, the environment, but mainly on you! All 
customized to your personal needs and preferences, we provide integrated services and is always reliable next to you!

Διεύθυνση: Ελπίδος 6, Μενεού 7000, Λάρνακα, Εργοστάσιο: Βιομηχανική περιοχή Αραδίππου Λάρνακας, 
Τηλ.: 00357 70002797 Φαξ: 00357 24425524, Email: okohausger@cytanet.com.cy, info@okohausger.com, 
okohausger@gmail.com,  Facebook: https://www.facebook.com/okohausger/, Website: www.okohausger.com 

POINTS OF EXCHELLENCE:



Περ. 626 MESHMADE LTD 

MeshMade Ltd is a boutique Engineering firm that specializes in Smart Systems.  They have 
over 10 years of experience in Smart Home Automation with projects in Cyprus, Greece, 
Switzerland, U.K, Iceland.

These Smart Homes are wire free and battery free.   They allow for freedom, time and cost savings, while adding comfort, 
convenience and safety to the modern electrical installation.

Address: 1E. Pallikarides Street, Kermia Shop K6, 3106 Limassol, Tel.: 00357 70006374, Fax: 00357 70006233, 
Email: info@meshmade.com

Περ. 627 DCS – Durable Concrete Solutions
Η εταιρεία DCS ιδρύθηκε το 2001.  Σκοπός της να παρέχει υψηλές υπηρεσίες στο χώρο των 
δαπέδων, όψεων και μονώσεων ακόμη και για τα πιο απαιτητικά έργα, τόσο για εμπορικές 
ή βιομηχανικές χρήσεις όσο και για οικιστικές. 

Στην DCS είμαστε περήφανοι γιατί κατασκευάζουμε και επιδιορθώνουμε καθημερινά δάπεδα για όλες τις χρήσεις. 
Προσφέρουμε λύσεις για καινούργιους ή υφιστάμενους χώρους με προβλήματα στον τομέα των μονώσεων και 
ομορφαίνουμε τις όψεις των έργων σας με μια πληθώρα διακοσμητικών επιχρισμάτων. 

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 21, 3075 Λεμεσός, Τηλ.: 00357 25780033, Φαξ: 00357 2578034, Email: sales@dcscy.com

Περ. 628 MOUSTICK PRODUCTS LTD 
Η Moustick Products Ltd - Durostick, από το 1997, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο ότι 
έχουν να προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία, έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό προσφέροντας προϊόντα υψηλής 
ποιότητας που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικοδομής. Η αξιοπιστία και η ποικιλία των προϊόντων της για θερμομονωτικά 
υλικά και εξειδικευμένα οικοδομικά υλικά την έχουν εδραιώσει ανά το Παγκύπριο.

Διεύθυνση: Ναύπλιου 6, Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Τ.Θ. 17011, 2260 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22485948, 
Φαξ: 00357 22573320, Εmail: info@moustick.com.cy

Περ. 629 NSD
Our vision aims in the constant search and innovative approach for excellence and high 
quality.  From kitchens to wardrobes, to bathroom furniture and storage systems, nsd offers 
living solutions in versatile finishes and materials meeting the needs of functionality and 
personalisation. 
   
Το όραμά μας στοχεύει στη συνεχή έρευνα και καινοτόμο προσέγγιση, για αριστεία και υψηλή ποιότητα. Από κουζίνες μέχρι 
ντουλάπες, έπιπλα μπάνιου και συστήματα αποθήκευσης, H nsd προσφέρει λύσεις σε ποικιλία υλικών που ικανοποιούν τις 
ανάγκες λειτουργικότητας και εξατομίκευσης.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 53, 2220, Λατσιά, Λευκωσία, Τηλ.: 0035722346679, Email: info@nsdesigncy.com





Περ. 631-632 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΤΔ
Η εταιρεία μας για περισσότερα από 35 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής τζακιών , ψησταριών , πυρίμαχων 
φούρνων και προκατασκευασμένα προϊόντα από μπετόν 
Επίσης η εταιρεία μας  εισάγει  και αντιπροσωπεύει μια πληρέστερη γκάμα σε  τζάκια και σόμπες  ενεργειακής απόδοσης   με 
συνεργάτες όπως Edilkamin (Ιταλία )  Seguin Gruppe (Γαλλία) Ferlux (Ισπανία).

Διεύθυνση: Αφροδίτης 8, ΒΙ ΠΕ Ξυλοτύμπου, 7510 Λάρνακα, Τηλ.: 0035770005520, Φαξ: 0035724727082, Email: 
info@theodorosmavris.com

THEODOROS MAVRIS LTD 
Our company have more than 35 years as manufactures of fireplaces /BBQs/ wood live ovens and precast concrete products.
We are also importers and distributors of energy efficient fireplaces and stoves representing brands like Edilkamin (Italy) 
Seguin Gruppe (France) Ferlux (Spain)

Address: Afroditis 8 Industrial Area Xylotymbou, 7510 Larnaca, Tel.:  00357 24723983,  Fax: 00357 24727082, 
Email   info@theodorosmavris.com

Περ. 633 GESOLAR CYPRUS LTD 
Η  GESOLAR είναι εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ενεργειακών εφαρμογών, με εξειδίκευση στον τομέα των 
Φωτοβολταϊκων του Κλιματισμού και της θέρμανσης. 

Στελεχώνεται από έμπειρους  μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα 
να μπορεί να προσφέρει  υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η προμήθεια, 
μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων  υψηλών προδιαγραφών (Φωτοβολταϊκά, κλιματισμός, θέρμανση) και η 
μετέπειτα  τεχνική υποστήριξή τους (συντήρηση, βλάβη).

Διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη 171 Λατσιά, Τ.Θ. 27797, 2433 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22356695, Φαξ: 00357 22358115, 
Εmail: info@gesolarcyprus.com

Our Bright Ideas come from the Sun

Περ. 630 NEDECO ELECTRONICS LTD
H NEDECO Electronics Ltd, πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα παροχής έξυπνων 
τεχνολογικών λύσεων, συνεργάζεται με την Cockpit Σλοβενίας για την εγκατάσταση και 
υποστήριξη ενός καινοτόμου ασύρματου συστήματος για Έξυπνα Σπίτια. Το Cockpit είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
αυτοματισμού, το οποίο αποτελείται από πλειάδα λειτουργικών μονάδων και αισθητήρων που μπορούν να ελέγξουν τον 
φωτισμό, τον κλιματισμό, τον συναγερμό, τους θερμοστάτες και άλλες συσκευές, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες ενός 
σύγχρονου σπιτιού. 

Διεύθυνση: Αντρέα Γεωργίου 1 Δασούπολης, 2025 Στρόβόλος Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22878787,  Φαξ: 00357 22878788, 
Email: info@nedeco.com.cy, Website: www.nedeco.com.cy

Περ. 634 CENTRO HOME
Η CENTRO, η μεγαλύτερη Ελληνική βιομηχανία επίπλων κουζίνας, με εμπειρία σχεδόν 50 χρόνια στο χώρο μετρά 41 
καταστήματα σε όλο τον κόσμο!

Με προϊόντα σύγχρονου σχεδιασμού, υψηλής ποιότητας, προσιτά και άκρως λειτουργικά, η CENTRO εγγυάται να 
δημιουργήσει για εσάς έπιπλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.
Αναβαθμίστε το χώρο και τη ζωή σας, με Centro!
Γιατί στη Centro μόνο κάτι ποιοτικό μπορεί να είναι όμορφο!

Διεύθυνση: Αποστόλου Βαρνάβα 45, 3065 Λεμεσός, Τηλ: 00357 25827171, 
Email: lemesos@centrokitchen.com, Website: www.centrokitchen.com



Περ. 636-637 HOME UNIQUE LTD – GOODNITE BEDDING
Η Home Unique δραστηριοποιείται στον τομέα επίπλου από το 1995. Εχει καθιερωθεί ως 
ένας απο τους πιο ποιοτικούς κατασκευαστές σαλονιών και υπνοδωματίων στην Κύπρο.
 Απο το 2012  διαθέτουμε στην αγορά την δική μας σειρά ποιοτικών στρωμάτων GOOD NITE 
με εξειδικευμένα υλικά σε πολύ προσιτές τιμές και με 5 χρόνια εγγύηση. 

Διεύθυνση: Δημοσθένους 8  Βιοτεχνική Περιοχή Κιτίου,  7550 Λάρνακα, Τηλ.: 00357 24425001, Φαξ: 00357 24104060, 
Email: marketing@goodnite-bedding.com, Website: www.homeuniqueltd.com

Περ. 638-639 GLOBART COLLECTION LTD
Είναι  μια σύγχρονη εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρεία που καλύπτει όλη την γκάμα 
επίπλων για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η ποιότητα των προϊόντων κα η αξιοπιστία της εταιρείας είχαν σαν 
αποτέλεσμα την συνεχή της εξέλιξη και την ανοδική της πορεία. Η Συλλογή συνεχώς ανανεώνεται ακολουθώντας τις 
σύγχρονες τάσεις της διεθνούς αγοράς.

Διεύθυνση: 17 Ηλία Παπακυριάκου, Λευκωσία, Τηλ: 22004007, Εmail: globartcollection@mtnmail.com.cy

Περ. 635 ALFA WOOD GROUP 
H Alfa Wood Group, είναι ένας ελληνικός όμιλος, που από το 1981 παράγει καινοτόμες επιφάνειες και προσφέρει λύσεις για 
την τουριστική βιομηχανία καθώς τις βιομηχανίες επίπλων και εσωτερικού σχεδιασμού.
Ο όμιλος AWG, αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο σε κάθε είδους συνεργασίες καθώς εξοπλίζει οικιακούς, επαγγελματικούς & 
ξενοδοχειακούς χώρους με προϊόντα ξύλου, δάπεδα Laminate, μελαμίνες, πάγκους, επενδεδυμένα φύλλα, ταινίες 
περιθωρίων, design και acoustic panels, κάσες & προφίλ, εφαρμοσμένα σε κάθε είδους κατασκευή.
Τα προϊόντα μας εγκαθίστανται παγκοσμίως από αρχιτέκτονες και επιχειρήσεις που δημιουργούν έμπνευση για χώρους 
διαβίωσης και εργασίας.

Alfa Wood Group, is a Greek group that produces from 1981 innovative surfaces and solutions for the tourism industry, as well 
as for the Furniture industries and the interior design.
Alfa Wood Group, is a valuable ally in any kind of collaboration, as it equips domestic, professional and Hotel venues with wood 
products, laminate flooring, melamines, worktops, veneered panels, edge-bandings, design and acoustic panels, doorframes & 
profiles, that are applicable in any kind of construction.
Our products are installed worldwide by architects and businesses that create inspiration for living and working environment.

Διευθύνσεις: ALFA WOOD GROUP: ΒΙ.ΠΕ ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 0030 2410561222, Εmail: exports@alfawood.gr, 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Τεύκρου Ανθία 35 Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσία, Τηλ.:  00357 22777003, 
Email: schristoforou@alfawood.gr

Περ. 640 ELMASCO LTD
H Elmasco, με πάνω από εξήντα χρόνια πείρας στον τομέα της, προσφέρει ολοκληρωμένες 
λύσεις ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού. Γνωστή για τις διεθνείς μάρκες υψηλής 
ποιότητας που διαθέτει, η εταιρεία έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
καταναλωτή και του ηλεκτρολόγου με προϊόντα που απεικονίζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

With over sixty years of experience in its field, Elmasco offers comprehensive solutions in electrical installation materials and 
lighting. Known for the high-quality international brands it offers, the company aims to respond to the needs of consumers and 
electricians with products which represent the latest technology.

Διευθύνσεις: Μέδοντος 9, 1060 Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Τ.Θ.: 21457, 1509 Λευκωσία, 
Τηλ.: 00357 22751405, Φαξ: 00357 22755483 
Τσερίου 91, 2043 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22322210, Φαξ: 00357 22320272 
Γ. Κρανιδιώτη 183, 2235 Λατσιά, Λευκωσία, Τηλ. : 00357 22486679, Φαξ: 00357 22486828 
Πάφου 94, 4152 Κ. Πολεμίδια, Λεμεσός, Τηλ.: 00357 25713743, Φαξ: 00357 25713726 
Σπύρου Κυπριανού 55, 4043 Γερμασόγεια, Λεμεσός, Τηλ.: 00357 25755315, Φαξ: 00357 25755815 
Αρχ. Μακαρίου 59, 6017 Λάρνακα, Τηλ.: 00357 24657543, Φαξ: 0035 724658166
Ελλάδος 106, 8020 Πάφος, Τηλ. 0035726933644, Φαξ: 00357 26953996
Γρίβα Διγενή 188, 5281 Παραλίμνι, Τηλ.: 00357 23742250, Φαξ: 00357 23742253
Email: elmasco@elmasco.com, Website: www.elmasco.com 



Περ. 642 -643 ΟΙΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΛΤΔ  

Η Οικοσυνθέσεις Λτδ ειδικεύεται στις κατασκευές ελαφριού τύπου (ξύλινος και μεταλλικός 
σκελετός) από το 1998, με πέραν των 500 ολοκληρωμένων έργων.  Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες και 
καινοτόμες λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας. Το έμπειρο προσωπικό των Οικοσυνθέσεων Λτδ και η 
απασχόληση εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό, σε συνδυασμό με την εισαγωγή υλικών υψηλής ποιότητας, επέτρεψαν στην 
Οικοσυνθέσεις να προσφέρει μια εναλλακτική και πολύ ελκυστική λύση στον τομέα της στέγασης.  
 
Ekosynthesis specializes in Light (Timber and steel) Frame construction since 1998, with more than 500 completed projects. 
Our aim is to provide comprehensive and innovative solutions that satisfy our customers’ needs. The experienced personnel 
of Ekosynthesis and the employment of experts in the area of timber and steel frame construction, combined with the import 
of the best quality materials, have enabled Ekosynthesis to provide an alternative and very attractive solution in the area of 
housing. 

Διεύθυνση: Λευκόνοικου 1, Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, 2480 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22465360, Φαξ: 00357 22465362, 
Email: info@ekosynthesis.com 

Περ. 641 ΘΕΡΜΙΣ ΛΤΔ 
Η εταιρεία Θερμίς Λτδ, είναι μια μηχανολογική τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968 από 
τον Κον. Κώστα Αγαθοκλέους, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της θέρμανσης και 
του κλιματισμού από το 1963.
Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς τεχνικούς στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις (θέρμανση, 
κλιματισμό, αερισμό/εξαερισμό, υδραυλικές εγκαταστάσεις, Φωτοβολταϊκά συστήματα).

Δραστηριότητες της εταιρείας μας… 
• Ενδοδαπέδια θέρμανση    Underfloor heating
• Ενδοδαπέδια ηλιακή θέρμανση   Underfloor solar heating
• Κεντρική θέρμανση          Central heating
• Αντλίες θερμότητος (Heat pumps)       Heat Pumps
• Κλιματισμός (S.U/ V.R.V)                  Air conditioning                     
• Αερισμός – εξαερισμός (H.R.V /A.H.U)    Air extraction and ventilation systems
• Φωτοβολταικά Συστήματα   Photovoltaic systems
• Υδραυλικές εγκαταστάσεις - Αποχετεύσεις   Plumbing systems
• Συντηρήσεις                       Maintenances

Από το 1968 μαζί!

Διεύθυνση: Λευκάδος 10, 2020 Στρόβολος, Τ.Θ. 23559, 1684 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22421577, Φαξ: 00357 22427529, 
Email: thermis@cytanet.com.cy

Περ. 644 JOHNSUN HEATERS LTD

Ηλιακά συστήματα, συστήματα ηλιακής θέρμανσης, κύλινδροι ζεστού νερού, επιλεκτικοί 
συλλέκτες, Φ/Β συστήματα, Φ/Β συστήματα συμψηφισμού, Φ/Β συστήματα αυτοπαραγω-
γής, αυτόνομα Φ/Β συστήματα, Φ/Β πάρκα, υπηρεσίες συντήρησης Φ/Β συστημάτων.

Solar thermal systems, solar space heating, Hot water storage tanks, selective at plate 
collectors, grid-connected PV systems, net metering PV systems, self-consumption PV 
systems, stand-alone PV systems, commercial PV Parks, PV system maintenance services.

Διεύθυνση: Βουκουρεστίου 20, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Τ.Θ. 14001, 2153 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722317170, Φαξ: 
0035722317210, Email: info@johnsun-solar.com.cy



Περ. 647 ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ

Η Αδελφοί Α&Π Ανδρέου (Εμπορικό) είναι ο αποκλειστικός διανομέας κορυφαίων διεθνών 
οίκων για ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα και χρώματα χρησιμοποιώντας ένα εκτενές 
δίκτυο εξειδικευμένων μεταπωλητών στην Κύπρο. Διαθέτει πέραν των 40000 προϊόντων 
και ο στόχος της είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είτε 
αυτοί είναι επαγγελματίες είτε είναι ιδιώτες.

Διεύθυνση: Κλεοβούλου Παπακυριακού 9, 6018 Λάρνακα, Τ.Θ. 45093, 
7110 Αραδίππου, Λάρνακα
Τηλ: 00357 24812020, Φαξ: 00357 24812021, Email: emboriko@andreou.com

Περ. 645 & 
εξωτερικός Χώρος

CHARMM – 
CHARITOU MADE TO MEASURE

Η ξharitou Charmm είναι μια εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής με έδρα στην Λευκωσία. 
Ιδρύθηκε το 2012 από τον Σπύρο Χαρίτου με τη φιλοσοφία του σχεδιασμού και κατασκευής εξαιρετικά προσαρμοσμένων και 
συγκεκριμένων κτιρίων και χώρων. Η εταιρεία παρέχει ένα πλήρες φάσμα αρχιτεκτονικής, εσωτερικού σχεδιασμού, 
σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, και μεταλλικών κατασκευών.

Διεύθυνση: 2Α Αυλόνος, Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία Τηλ.: 0035722836606, 0035722835000, Φαξ: 0035722836607, Email:  
info@charmm.eu

Περ. 646 CHTISMA TRADING LTD 

Η Chtisma Trading Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής δομικών υλικών, με Παγκύπρια 
κάλυψη, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στη κυπριακή αγορά ύλων των προϊόντων του 
διεθνής φήμης συγκροτήματος παραγωγής χρωμάτων TETRALUX 

H TETRATUX διαθέτει όλες τις απαραίτητες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις, τμήμα Έρευνας - 
Ανάπτυξης, τμήμα Χημείου όπου εξασφαλίζουν την παραγωγή υψηλών προδιαγραφών 
χρωμάτων.

Διεύθυνση: Ηλία Καννάουρουυ 114, Ύψωνας 4186 Λεμεσός, Τηλ.: 00357 25395280, Φαξ: 00357 25394671,
Email: chtisma@cytanet.com.cy

Περ. 646A CERAMICA CLEOPATRA CYRPUS

Ceramica Cleopatra Group a worldwide network.

Ceramica Cleopatra Group was the first in Egypt to open a modern ceramic manufacturing 
factory, in 1983. Since then, it has played an influential role becoming one of the largest private corporations in Egypt and in 
the Middle East, and one of the world’s largest ceramics, porcelain and sanitary ware manufacturer. Its integrated industrial 
complex of 17 plants in North West Gulf of Suez and Tenth of Ramadan City employees 25 thousand among engineers, 
technicians and workers. The company exports reach 108 countries worldwide.

Address:  Arch. Makariou III & Mesaorias 1, 2322 Nicosia, Tel.: 0035722494943, Fax: 0035722494945, Email: info@ccg.com.cy 

Περ. 647A ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΛΤΔ
(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ)

Η 30χρονη πείρα μας ως και η πολυπληθής πελατεία μας, αποτελεί την εγγύηση για τους 
νέους πελάτες της εταιρίας μας. Όλα τα προϊόντα μας είναι δοκιμασμένα και καταξιωμένα 
στην αγορά επεξεργασίας νερού και σας προσφέρω ένα νερό υγιεινό και καθόλα γευστικό. 
Είμαστε στη διάθεση σας.

Διεύθυνση: Σπετσών 4, 2416 Έγκωμη, Τηλ.: 00357 99678727, E-mail: kaplaninet@cytanet.com.cy



Περ. 648 ROWMAT ΓΚΑΓΚΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ

Η εταιρεία Rowmat δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικης σανίδας (rowmat board), η οποία κατασκευάζεται 
αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας από ειδικά μελετημένη εξηλασμένη πολυστερίνη ελληνικής κατασκευής, επικαλυμμένη 
αμφίπλευρός απο τσιμεντοειδή επίστρωση. Διακρίνεται για τις απεριόριστες δυνατότητες κατασκευών, την αξεπέραστη 
αντοχή, τις αδιάβροχες και θερμομονωτικές της ιδιότητες καθώς και για την ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή.

Rowmat has been active in the production of building board (rowmat board), which is manufactured exclusively at our factory 
from specially designed extruded polystyrene, bilaterally cement-coated. It is distinguished for its unlimited construction 
potential, high durability, insulating properties, as well as it’s ease of use and application due to its low weight.

Διεύθυνση: ΒΙΠΕ Λάρισας, T.K 41005, 3029 Ελλάδα, Τηλ.: 0030 2410541244, Email: info@rowmat.gr

Περ. 648A Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ – InCyprusproperty.com

Έχει πιστούς αναγνώστες, από το 1955 όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, καταγράφοντας στις λιγοστές του τότε σελίδες, 
όλα τα συνταρακτικά γεγονότα της εποχής. Η εγκυρότητα στην ενημέρωση, η σοβαρή και συνάμα μαχητική αρθρογραφία 
του, η ανεξάρτητη άποψη, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, είναι που καθιέρωσαν την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» στη συνεί-
δηση των αναγνωστών. Έκανε τεράστια άλματα ανόδου από τότε, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, αυξάνοντας κατακόρυ-
φα 
τον αριθμό των σελίδων του, βελτιώνοντας την αισθητική του όψη, αλλά κυρίως εφαρμόζοντας τις αρχές της διερευνητικής 
δημοσιογραφίας, με ζωντανά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, σχόλια, άρθρα, φωτογραφίες. Ο «Φ» κυκλοφορεί μαζί 
το Goal News με αναλύσεις και επιτόπου ρεπορτάζ στα πρωταθλήματα Κύπρου, Ελλάδας, Ευρώπης και στον αθλητισμό 
γενικότερα, αποτελώντας το πιο ολοκληρωμένο πακέτο ενημέρωσης. Καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών, τόσο 
μέσα από τις σελίδες του όσο και μέσα από τα διάφορα ένθετα και περιοδικά που τον συνοδεύουν από τους μικρότερους σε 
ηλικία μέχρι τους πρεσβύτερους, με ειδικές στήλες για τα παιδιά, την υγεία, την Εκπαίδευση, την καριέρα, την τηλεόραση, τον 
πολιτισμό, την τεχνολογία, την οικονομία, τα διεθνή και τα τοπικά γεγονότα στις επαρχίες. 
Δεν είναι τυχαία που ο «Φ» είναι η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Κύπρου, με διαφορά!

Η πρωτοποριακή ιστοσελίδα εξεύρεσης ακινήτων, η οποία καταφέρνει να συγκε-
ντρώνει δεκάδες χιλιάδες αγγελίες από τους μεγαλύτερους κτηματομεσίτες και 
developers στην Κύπρο, ώστε να βοηθήσει στην αναζήτηση της κατοικίας ή επαγ-
γελματικής σας στέγης. 
Με όλα τα ακίνητα κάτω από την ίδια «στέγη» και τους μεγαλύτερους επαγγελματίες του χώρου να «ανεβάζουν» καθημερινά 
ότι καινούριο προσφέρεται προς πώληση ή ενοικίαση, η εξεύρεση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης γίνεται παιχνίδι με το 
πάτημα ενός κουμπιού μέσα από μια «έξυπνη» μηχανή αναζήτησης. 
Κι όταν μιλάμε για αγγελίες, δεν εννοούμε Μικρές Αγγελίες όπως παρουσιάζονται στις εφημερίδες. Στο inCyprusproperty.com 
ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα επιλογής της πόλης, της περιοχής, του είδους ακινήτου, του μεγέθους και του εύρους τιμής 
ενώ μπορεί να δει ολοκληρωμένη παρουσίαση για κάθε ακίνητο, με φωτογραφίες, κατόψεις, χάρτες κι όλες τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες. 
Η ιστοσελίδα έχει καθιερωθεί με την έντονη προβολή της σε όλα τα μεγάλα Μέσα της Κύπρου (εφημερίδες, ιστοσελίδες, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, social media, κλπ) ως το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό μέσο πώλησης, αγοράς και 
ενοικίασης ακινήτων σε ολόκληρη την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Το inCyprusproperty.com απευθύνεται αποκλειστικά σε 
κτηματομεσίτες και developers για την προώθηση και προβολή των διαθέσιμων ακινήτων τους και δεν φιλοξενεί αγγελίες 
ιδιωτών, που ενδεχομένως να επιθυμούν να διαθέσουν το ακίνητό τους στην αγορά χωρίς τη μεσολάβηση κτηματομεσιτικού 
γραφείου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Διεύθυνση: Διογένους 1, Έγκωμη Τ.Κ. 21094, Έγκωμη, Λευκωσία, Τηλ.: 0035722744000, 0035725372244

Περ. 647B GREE AIR CONDITIONERS

Η Masterstar Trading Ltd ιδρύθηκε το 1993 και είναι μία εμπορική επιχείρηση, μέλος του 
Ομίλου Λαϊκού, η οποία σήμερα ασχολείται κυρίως με την εισαγωγή και διανομή κλιματιστικών συσκευών.
Η Εταιρεία είναι ο γενικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των ηλεκτρικών συσκευών GREE στην Κύπρο από το 1998 και 
είναι από τους δέκα πρώτους αντιπροσώπους που επέλεξε η GREE όταν αποφάσισε να μεταπηδήσει στην παγκόσμια αγορά.

Η GREE Electric Appliances,  Κίνα, είναι η μεγαλύτερης βιομηχανίας παραγωγής ποιοτικών κλιματιστικών στο κόσμο.

Η  Masterstar Trading Ltd εισάγει και διανέμει όλη την σειρά κλιματιστικών τόσο οικιακής όσο και βιομηχανικής χρήσεως.
 
Διεύθυνση: Αθαλάσσας 143, 2015 Στρόβολος - Ταχ.Κιβ. 21812, 1513 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλ.:+357-22717273, +357-22717270, Φαξ:+357-22717279
Email: info@greecyprus.com,   Website: http://greecyprus.com



Περ. 648B C.P. ALTECH ENERGY LTD

Η  ALTECH  είναι  εταιρεία με πολυετή πείρα  στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Θέρμανσης-Ψύξης Χώρου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για οικιακές / εμπορι-
κές/βιομηχανικές και γεωργικές μονάδες. Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα άντλη-
σης και ανακύκλωσης  νερού, θέρμανσης νερού πισίνας μέσω ηλιακών αντλιών, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, 
υψηλής απόδοσης συστήματα θέρμανσης, συστήματα ψύξης σε κτηνοτροφικές μονάδες ως επίσης και προϊόντα καθαρισμού 
φωτοβολταϊκών συστημάτων.  

Διεύθυνση: Αμμοχώστου 3Β, Λατσιά, Διαμέρισμα 101, 2235 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 99518203 
Εmail: c.p.altechenergy@cytanet.com.cy

Περ. 649 ΕΣΤΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΛΤΔ

Η εταιρεία ΕΣΤΙΑ Θερμάνσεις Λτδ εισάγει και διαθέτει μια μεγάλη γκάμα τζακιών και ηλεκτρικών θερμάνσεων από το 1995. 
Εργοδοτεί έμπειρο προσωπικό, με πιστοποιήσεις από τον Βρετανικό οίκο HETAS.

Στην κορυφή των προϊόντων της βρίσκονται τα τζάκια KRATKI (Πολωνία), τα σώματα θέρμανσης  ELNUR ((Ισπανία) και τα 
θερμομονωτικά/πυρίμαχα υλικά της SKAMOL (Δανία).

Διεύθυνση: Δημήτρη Βικέλλα, Στρόβολος, Βιομηχανική Περιοχή Στροβολού, Τ.Θ. 23617, 1685 Λευκωσία, 
Τηλ.: 00357 22764308, Φαξ: 00357 22760033, Email: chskarpa@gmail.com / skarpa@cytanet.com.cy 

Περ. 650 PRIMETEL PLC 

PrimeTel is one of the leading and fastest growing providers of mobile, broadband, fixed telephony and television services in 
Cyprus. Founded in 2003, the company operates its own private 4G mobile Network and the largest privately owned fiber optic 
network in Cyprus, offering a variety of complete communication solutions to personal, business and wholesale customers. 
PrimeTel owns and operates a privately owned ISO certified Landing Station and Data Centre, hosting two submarine cables 
(Hawk and Tamares) that connect Cyprus with the rest of the world. It’s high performance international network has 
points-of-presence in Germany, Greece, Russia and the United Kingdom providing network connectivity, data communications 
and IP-based services.

Website  http://www.primetel.com.cy
Headquarters Limassol, Limassol  
Year founded 2003  
Company size 300+ employees

Η PrimeTel είναι ένας από τους κορυφαίους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών κινητής, ευρυζωνικής, 
σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης στην Κύπρο. H εταιρία ιδρύθηκε το 2003 και διαθέτει το δικό της ιδιωτικό δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας 4G, καθώς και ένα ανεξάρτητο δίκτυο οπτικών ινών, προσφέροντας πλήθος ολοκληρωμένων λύσεων 
επικοινωνίας για προσωπική και επιχειρηματική χρήση, καθώς επίσης και για πελάτες χονδρικής. Η PrimeTel διαθέτει, 
επίσης, πιστοποιημένα Κέντρα Δεδομένων ISO (Data Centres), καθώς και ιδιόκτητο σταθμό προσαιγιάλωσης στον οποίο 
φιλοξενούνται δύο υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα οπτικών ινών (Hawk και Tamares), που συνδέουν την Κύπρο με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Το διεθνές δίκτυο υψηλών επιδόσεων της PrimeTel έχει σημεία παρουσίας στη Γερμανία, την Ελλάδα, τη 
Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας συνδεσιμότητα δικτύου, διαχείρισης δεδομένων και IP υπηρεσιών.

Διεύθυνση: The Maritime Centre, 141, Λεωφόρος Ομονοίας, 3045, Λεμεσός, Κύπρος, Τηλ.:0035725 867000, Ε-mail: 
info@prime-tel.com, Website: www.primetel.com.cy



Περ. 652 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου και κλινκερ, διαθέτοντας δικό της λιμάνι για τις 
ανάγκες της προσφέροντας ταυτόχρονα υπηρεσίες σε τρίτους.

Η εταιρεία παράγει
• ΚΛΙΝΚΕΡ ΟP (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ)  • ΚΛΙΝΚΕΡ SR (ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ)
• ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΥΠΟΥ Ι & ΙΙ

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 1Α, Τ.Θ.: 22281, 1519 Λευκωσία, Τηλ.: 0035724845555, Φαξ: 0035724332651, 
Email: info@vassiliko.com

Περ. 653 KARMA WATER PURIFICATION SYSTEMS LTD

Η KARMA Water είναι Κυπριακή Εταιρεία με αντικείμενο τoν "Σχεδιασμό, Εμπορία, Συναρμολόγηση και Εγκατάσταση 
συστημάτων επεξεργασίας νερού και Απολυμάνσεις Νερού". Συστάθηκε από επαγγελματίες στον τομέα της επεξεργασίας 
νερού, με πείρα και εμπειρία από το 1999. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων πώλησης 
φίλτρων νερού στην Κύπρο με την επωνυμία KARMA WaterShop.

KARMA Water is a Cyprus based company focusing on "Designing, Trading, Assembling and Installation of Water Filtration 
Systems and Water Disinfection". The company has been established by professionals in the water treatment sector with 
experience since 1999. Today, the company operates three shops in Nicosia, Limassol and Paphos under the brand name 
“KARMA WaterShop”, offering high quality water filtration systems.

Διευθύνσεις: Λευκωσία: Λεωφ. Αθαλάσσας 75, Κατ. 3-4, 2012, Στρόβολος, Τηλ.: 00357 22375353, Φαξ: 00357 22375544
Λεμεσός: Αγ. Φυλάξεως 73, Κατ. 1, 3087, Λεμεσός, Tηλ.: 00357 25355252, Φαξ: 00357 25355253
Πάφος: Λεωφ. Ελλάδος 32, Κατ.1, 8020, Πάφος , Tηλ.: 00357 26222722,   Φαξ: 00357 26220608, 
Ε-mail: info@karmawatercy.com

Περ. 654 G.N. FIREHOUSE

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρμανσης ,του κλιματισμού και των φίλτρων νερού.
Διαθέτουμε στην αγορά σε χονδρικές και λιανικές τιμές  ενεργειακά τζάκια, ξυλόσομπες, τζάκια υγραερίου, τζάκια 
βιοαιθανόλης, κλιματιστικά, φίλτρα νερού, κτλ.

Πρώτιστος μας στόχος η ικανοποίηση των πελατών μας και προς αυτή την κατεύθυνση στρέφουμε όλες μας τις προσπάθειες.

Διεύθυνση: Λεμεσός, Τηλ.: 00357 95510520, Email: firejohnkivides@gmail.com

Διεύθυνση: Εργοστάσιο Αγίας Ειρήνης, Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Λεμεσος Τ.Θ. 53002, 3300 Λεμεσός, 
Τηλ.: 00357 77770070, 00357 25336822, Φαξ: 00357 25381624, 00357 25770617, E-mail: info@neochrom.com 

Διαθέτουμε έμπειρα συνεργία για:
• Ελαφρομπετόν / πολυστερινομπετόν
• Ολοκληρωμένα συστήματα μονώσεων – θερμομονώσεων

• Συστήματα θερμοπρόσοψης
• Τοποθέτησης διακοσμητικών επιχρισμάτων 

Περ. 651 ΝEOCHROM LTD

Βιομηχανία Δομικών υλικών, χρωμάτων & επιχρισμάτων από το 1972. Μπορούμε να 
δώοσυμε λύση σε κάθε πρόβλημα σας, που αφορά την οικοδομή.  Με μια τεράστια γκάμα οικοδομικών υλικών που καλύπτουν 
κάθε ανάγκη.

• Προιόντα Νανοτεχνολογίας
• Χρώματα
• Αστάρια
• Γεμιστικά Ρωγμών
• Αρμόστοκοι Κεραμικών
• Συγκολλητικές Ύλες
• Στεγανωτικά – Υδρομονωτικά

• Ειδικά Κονιάματα
• Πρόσθετα (Βελτιωτικά - Ενισχυτικά)
• Υποστρώματα (Προετοιμασίας Επιφάνειας)
• Διακοσμητικά Επιχρίσματα
• Βερνικοχρώματα
• Πρώτες Ύλες



Περ. 657-658 JYSK
Find everything you want for the home, following the famous Scandinavian standards of 
quality. We at JYSK, the experts in sleeping and living, offer a full range of top-quality 
products, furniture and accessories for both the home and garden. All of our JYSK products follow contemporary attitudes and 
trends, which call for modern design, simplicity and quality.

The JYSK Group has expanded to over 2.800 stores, making its mark in more than 50 countries, now in Cyprus too! Come and 
meet us at kiosks 657,658 and C1

Address: 2 Madrid Street, 2306 Nicosia Mall, 1st floor A.1.106 Nicosia, Tel.: 0035722777781, Email: enquiries@jysk.com.cy 

Περ. 659 ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Οι Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων ξύλου και κατέχουν σήμερα ηγετική θέση στην αγορά με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, 
που συνεχώς αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς.

Η κύρια δραστηριότητα του συγκροτήματος είναι η επένδυση μοριοσανίδων και MDF με μελαμίνη ή με καπλαμά ξύλου, η 
ολοκληρωμένη σειρά υλικών για μεσόθυρες (φύλλο, κάσια, πάσα), Marine Plywood και Birch Plywood και ημιέτοιμων μερών 
επίπλου ψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.  Παράλληλα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες όπως κόψιμο 
όλων των ειδών πάνελς, κλιβάνισμα και θερμική επεξεργασία ξυλείας, κλπ. 

CEO του Συγκροτήματος είναι ο κύριος Χάρης Χαραλάμπους.

Το Συγκρότημα εργοδοτεί 47 άτομα προσωπικό.

Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλαιομέτοχο, Τ.Θ. 24043, 1700 Λευκωσία, Τηλ.:  0035722872700, Fax:  0035722833564, 
0035722833622, Email: cfι@cfi.com.cy, Website: http://www.cfi.com.cy

Περ. 660 DESIGNER KITCHEN & BATH ACCESSORIES

Η Designer Kitchen & Bath Accessories προσφέρει προϊόντα που περιλαμβάνει είδη 
υγιεινής, κεραμικά, νεροχύτες, βρύσες, μηχανισμούς + αξεσουάρ κουζίνας και μπάνιου, ερμάρια συρόμενα όλων των τύπων 
και όλων των τύπων χερουλιών. Επίσης προσφέρουμε υπέρυθρη θέρμανση που είναι ένας νέος, οικονομικός και οικολογικός 
τρόπος θέρμανσης, ο οποίος λειτουργά όπως τις ακτίνες του ηλίου. 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας 75, Αραδίππου Λάρνακα, Τηλ.: 00357 24656500, Email: designerkb1@hotmail.com

Περ. 655-656 K. G. KYRIAKIDES LTD

Η εταιρεία μας εισάγει και προμηθεύει στην κυπριακή αγορά οτιδήποτε έχει σχέση με ξυλεία για κατασκευή ταβανιών και 
περιφράξεων, μελαμίνες, πορτάκια και καπάκια για κατασκευή ερμαριών και πάγκων κουζίνας.
Επίσης ασχολείται με την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου και laminate πατώματος εσωτερικού και deck εξωτερικού 
χώρου.

Διεύθυνση: Τ.Θ. 29022, 1620 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722433191, Φαξ.: 0035722433765, Email.: 3k@kyriakides-timber.com.cy

• Καπάκια πάγκων κουζίνας- Egger Αυστρία
• Πορτάκια κουζίνας & ερμαριών- Egger Αυστρία
• Μελαμίνες & Φορμάικια- Egger Αυστρία
• Δάπεδα- Egger Αυστρία
• Διάφορα προφίλ δαπέδου – FN Αυστρία
• Ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου   
   (STIA Αυστρίας – AMORIM GERMANY)
• Μονωτικά υλικά δαπέδων- Bubble & Foam Βέλγιο

• Worktops- Egger Austria
• Front door elements- Egger Austria
• Laminates- Egger Austria
• Melamines facechipboards & Laminate flooring- Egger Austria
• Wooden floor for interior and exterior use (STIA Αυστρίας – 
   AMORIM GERMANY)
• Foam and bubble foam- Bubble & Foam Belgium

Περ. 661 ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ AQUASANA (ΑΜΕΡΙΚΗΣ)

Πιστοποιημένα φίλτρα νερού για όλο το σπίτι και το γραφείο. Νερό καθαρό που μπορεί 
να εμπιστευτείτε για εσάς , την οικογένεια σας και τους συνεργάτες σας. 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας 75, Aραδίππου Λάρνακα,  Τηλ.: 0035724656500, Εmail: designerkb1@hotmail.com



Περ. 663-665 ΔΑΛΙΚΟ ΛΤΔ 
Η ΔΑΛΙΚΟ ιδρύθηκε το 1976. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το σπίτι όπως 
τζάκια, σόμπες, φουγάρα, προϊόντα τοιχοποιίας, πατητή τσιμεντοκονία κ.α. Η νέα σειρά 
NO LIMITS δίνει τη δυνατότητα στο καταναλωτή να σχεδιάσει τα δικά του προϊόντα όπως ο ίδιος τα φαντάζεται όπως 
πάγκους, καρέκλες, τραπέζια, φωτιστικά, ανθώνες με το πρωτοποριακό προϊόν Rowmat. 

Διεύθυνση: Λευκωσίας 3, Τ.Θ. 11039, 2550 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722612100, Φαξ: 0035722485922, 
Email: daliko@cytanet.com.cy 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΠΕΡΙΠ.  51 CASA DI GUSTO
Απολαύστε το σπίτι σας…
Δημιουργήστε το δικό σας χώρο ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης για εσάς και τους 
αγαπημένους σας.
Δώστε το δικό σας χαρακτήρα, επιλέγοντας έπιπλα, αξεσουάρ, πίνακες, χαλιά και άλλα διακοσμητικά που σας εκφράζουν.
Εγγυόμαστε μοναδικά σχέδια καλής ποιότητας και σε χαμηλές τιμές.
Εκθέσεις Casa di Gusto σε Λευκωσία, Λεμεσό και Παραλίμνι.

website: www.casadigusto.com

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΠΕΡΙΠ.  61 CYFIELD DEVELOPMENT LTD 
Ο Όμιλος Cyfield ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1990 και δραστηριοποιείται σε όλους τους 
τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας: ανάπτυξη γης, δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής, παραγωγή και εμπορία εξειδικευ-
μένων δομικών υλικών και ενέργεια.  Σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλά όλα τα είδη των ακινήτων στην Κύπρο και Ελλάδα. 
Δύο από τα σημαντικότερα έργα του ομίλου είναι η κατασκευή του ψηλότερου κτηρίου στην Λευκωσία 360 και η κατασκευή 
του πρώτου ιδιωτικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Κύπρο PEC. 

Διεύθυνση: 132 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22369162, Φαξ: 00357 22495203, 
Email:  c.christou@cyfieldgroup.com / a.constantinou@cyfieldgroup.com

Περ. C1 JYSK
Find everything you want for the home, following the famous Scandinavian standards of 
quality. We at JYSK, the experts in sleeping and living, offer a full range of top-quality 
products, furniture and accessories for both the home and garden. All of our JYSK products follow contemporary attitudes and 
trends, which call for modern design, simplicity and quality.

The JYSK Group has expanded to over 2.800 stores, making its mark in more than 50 countries, now in Cyprus too! Come and 
meet us at kiosks 657,658 and C1

Address: 2 Madrid Street, 2306 Nicosia Mall, 1st floor A.1.106 Nicosia, Tel.: 0035722777781, Email: enquiries@jysk.com.cy 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Περ. 662 CHARALAMBOS PANARIS & ASSOCIATES LTD

Η εταιρεία CHARALAMBOS PANARIS & ASSOCIATES LTD με 22ετη εμπειρία στον τομέα των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 12 χρονια και  στον τομέα εξοικονόμη-
σης ενέργειας για οικίες με μηδέν κόστος λειτουργίας θέρμανσης , κλιματισμού και φωτισμού με  την χρήση  φωτοβολταΐκών 
συστημάτων, της ηλεκτρικής θέρμανσης δαπέδου WARMUP και τα σώματα υπέρυθρης θέρμανσης από φυσικό μάρμαρο 
ELITH. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη με δικά μας συνεργεία. 
  
Διευθύνση: 42 Γρηγόρη Αυξεντίου 2360, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία , Τηλ.: 0035722783090, Fax:0035722783031, E-mail:  
panaris@ spidernet.co\m.cy  Website: www.panaris.com.cy, Skype : panaris.associates, Facebook : Panaris.associates      






