
www.idanikikatoikia.net

KLIMATEC

ELECTROTEC

FURNITEC
DECOR & ACCESSORIES

DOMIKA

PROPERTY

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022
ΧΩΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΧΟΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ



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.: +357 22877644, Φαξ.: +357 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.: +357 22376314, Φαξ.: +357 22314307, 
Email: poeemapm@cytanet.com.cy



Περ. 650 ΣΠΟΛΜΗΚ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
 
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (www.spolmik.org) 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)

Στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων και σκοπών του Συλλόγου προς τα Μέλη του, ο ΣΠΟΛΜΗΚ, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων για αποτροπή της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού είχε συνεχίσει την 
πλούσια δράση του. Συγκεκριμένα είχε οργανώσει και διεξάγει δωρεάν ηλεκτρονικά σεμινάρια (webinars), 
παρείχε συνεχή ενημέρωση προς τα Μέλη του αναφορικά με οτιδήποτε αφορούσε το νέο κορωνοϊό και τον 
κατασκευαστικό τομέα και παράλληλα έκανε μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων προς τους αρμόδιους φορείς αλλά 
και τα Μ.Μ.Ε. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ εκδίδει τρεις (3) φορές τον χρόνο το Περιοδικό «Πολιτικός Μηχανικός» που 
αποστέλλεται δωρεάν στα Μέλη του, ενώ κάθε μήνα εκδίδει ηλεκτρονικά Ενημερωτικό Δελτίο. 

Επιπρόσθετα, ο ρόλος του κάθε επαγγελματία αλλά ιδιαίτερα των επιστημόνων, και στην περίπτωση των 
Κατασκευαστικών Έργων, των Μηχανικών, είναι σημαντικός και καθοριστικός στην εφαρμογή της πρόληψης 
και επίτευξης ασφαλών συνθηκών εργασίας χωρίς κινδύνους για την υγεία. Γι’ αυτό και ο Σύλλογός μας θέτει 
και θα συνεχίσει να θέτει ψηλά στις προτεραιότητές του, τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, ενώ 
ένας από τους σημαντικούς στόχους του είναι η βελτίωση των συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας στα 
Κατασκευαστικά Έργα. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση 
αποτελεί βασικό πυλώνα της πρόληψης, ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας και της προσφοράς του ΣΠΟΛΜΗΚ, 
στα Μέλη του αλλά και προς την κοινωνία, αποτελεί η διοργάνωση διεθνών Συνεδρίων.

Ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς του ΣΠΟΛΜΗΚ αποτελεί η διοργάνωση από το 2009 μέχρι σήμερα 7 
Διεθνών Συνεδρίων Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα, με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή. 
Πέρσι, ο Σύλλογος μας διοργάνωσε το 7ο  Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Εξοπλισμού και Υπηρεσιών για την 
Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα με θέμα: «Vision Zero: Evolution or Revolution? The future is 
now!  Mission Possible!» στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, στην Έγκωμη.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Block A, Γραφείο 2, 
Τ.Κ. 1080 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23334, 1681 Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 22672866, Φαξ: +357 22674650, 
Email: info@spolmik.org, Website: www.spolmik.org
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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 
συνείδηση των αναγνωστών. Έκανε τεράστια άλματα ανόδου από τότε, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, αυξάνοντας 
κατακόρυφα 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.

Ο «Φ», ως μια εφημερίδα που εξελίσσεται ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς, από τον Νοέμβριο του 2021, κυκλοφορεί 
κάθε Κυριακή μαζί με «Το Βήμα», την κορυφαία ελληνική εφημερίδα προσφέροντας στους αναγνώστες ακόμα πιο έγκυρη 
ενημέρωση μαζί με ένα ακόμα πιο πλούσιο πακέτο με εξαιρετικές εκδόσεις αλλά και το αγαπημένο ένθετο «ΒΗΜΑgazino».

Δεν είναι τυχαία που ο «Φ» είναι η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Κύπρου, με διαφορά!

Το Incyprusproperty.com έχοντας τη στήριξη του μεγαλύτερου δημοσιογραφικού 
και εκδοτικού οργανισμού στην Κύπρο κατάφερε να συγκεντρώσει κάτω από την 
ίδια «στέγη» δεκάδες χιλιάδες αγγελίες από τους μεγαλύτερους κτηματομεσίτες και developers της Κύπρου. Η ιστοσελίδα έχει 
καθιερωθεί ως το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό μέσο πώλησης, αγοράς και ενοικίασης ακινήτων σε ολόκληρη την 
Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Καθημερινά, η ιστοσελίδα ανανεώνεται με οτιδήποτε καινούργιο προσφέρεται προς πώληση ή 
ενοικίαση στους τομείς των διαμερισμάτων, σπιτιών, οικοπέδων ή επαγγελματικής στέγης.

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. Μέσω της ιστοσελίδας, 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.

Το Incyprusproperty.com περιλαμβάνει, επίσης, το πλούσιο αρχείο του περιοδικού «Συνθέσεις» με παρουσιάσεις κατοικιών 
για όλα τα γούστα. Στο microsite των Συνθέσεων μπορείτε να βρείτε κατόψεις και φωτογραφίες όλων των δωματίων και των 
εξωτερικών χώρων μερικών από τα ομορφότερα σπίτια που υπάρχουν στην Κύπρο. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε πλούσια 
αρθρογραφία για το τομέα των ακινήτων, συμβουλές από ειδικούς αλλά και μικρά tips για το πώς να διαμορφώσετε το χώρο 
σας. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Διεύθυνση: Διογένους 1, Έγκωμη Τ.Κ. 21094, Έγκωμη, Λευκωσία, Τηλ.: +357 22744000

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων (IAQ) είναι ζωτικής 
σημασίας για την ανθρώπινη ευημερία και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών 
στην ΕΕ και διεθνώς. Το IAQ συνδέεται στενά με την άνεση των χρηστών του χώρου, ενώ η 
κακή ποιότητα του αέρα είναι αποδεδειγμένα η κύρια αιτία πολλαπλών προβλημάτων 
υγείας, όπως το άσθμα, οι αλλεργίες και διάφορα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά 
προβλήματα.

Η Display Art προσπαθεί να προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα τόσο όσον αφορά την 
εμπειρία των εκθετών και επισκεπτών όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών, αυξάνοντας τη 
συνολική ικανοποίηση και επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας για τις απαιτήσεις θέρμανσης και 
αερισμού και κατ΄ επέκταση τη μείωση των εκπομπών αερίων βλαβερών για το περιβάλλον.
Ένα σύστημα παρακολούθησης IAQ πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση βασικών χαρακτηριστικών της ποιότητας του 
αέρα, όπως θερμοκρασία, υγρασία, CO2, PM2,5, VOC. Η Display Art σε συνεργασία με τις καινοτόμες κυπριακές επιχειρήσεις 
Lelantus Innovations Ltd και Phoebe Research and Innovation Ltd έχουν αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης IAQ 
σε όλο τον εκθεσιακό χώρο, μαζί με ένα διαδικτυακό ταμπλό παρουσίασης της κατάστασης και αυτοματοποιημένες 
ειδοποιήσεις για χαρακτηριστικά της ποιότητας που είναι εκτός ορίων, διασφαλίζουν τη λήψη προληπτικών ενεργειών για 
την αποτελεσματική προστασία της Υγείας & Ασφάλειας των εκθετών και των επισκεπτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκθέτες και οι επισκέπτες θα επωφεληθούν από την ακόλουθη προστιθέμενη αξία:

1.    Αυξημένη άνεση μέσω της παρακολούθησης της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

2.    Έγκαιρη ανίχνευση ζητημάτων IAQ, όπως:

       a.    Διαρροές καπνού και φωτιά

       b.   Υψηλή συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων/χημικών ουσιών (π.χ. από χρώματα και χημικά που 
              χρησιμοποιούνται στη φάση κατασκευής)

3.    Παρακολούθηση CO2 ως δείκτης της φρεσκάδας του εσωτερικού αέρα, λαμβάνοντας μέτρα επίσης για:

       a.    Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης ιών (π.χ. COVID-19)

       b.    Διατήρηση υψηλής άνεσης των χρηστών του χώρου

       c.    Ελαχιστοποίηση την πιθανότητας έξαρσης αναπνευστικών προβλημάτων



Περ. 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:

•  Αγροτική-Γεωργική Έκθεση & Έκθεση Κήπου

•  Τουριστική Έκθεση “ΤΑΞΙΔΙ”.

•  HOSPITALITY EXPO CYPRUS 2020

•  Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ - ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

•  Έκθεση WEDDING PLANNING

•  Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών και  
    Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

•  WORLD EXPO ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

•  WORLD EXPO ZARAGOZA

•  50χρονα Κυπριακής Δημοκρατίας

•  SEPTEMBERFEST Nicosia Beer Fun Festival 

•  MEDFEST Limassol Beer Festival 

•  AYIA NAPA Beer Festival

Διεύθυνση: 23 Τεύκρου Ανθία, Βιομ. Περ. Ιδαλίου 1642, Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 22485420, Φαξ: +357 22485933, Email: info@displayartgroup.com

Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων (IAQ) είναι ζωτικής 
σημασίας για την ανθρώπινη ευημερία και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών 
στην ΕΕ και διεθνώς. Το IAQ συνδέεται στενά με την άνεση των χρηστών του χώρου, ενώ η 
κακή ποιότητα του αέρα είναι αποδεδειγμένα η κύρια αιτία πολλαπλών προβλημάτων 
υγείας, όπως το άσθμα, οι αλλεργίες και διάφορα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά 
προβλήματα.

Η Display Art προσπαθεί να προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα τόσο όσον αφορά την 
εμπειρία των εκθετών και επισκεπτών όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών, αυξάνοντας τη 
συνολική ικανοποίηση και επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας για τις απαιτήσεις θέρμανσης και 
αερισμού και κατ΄ επέκταση τη μείωση των εκπομπών αερίων βλαβερών για το περιβάλλον.
Ένα σύστημα παρακολούθησης IAQ πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση βασικών χαρακτηριστικών της ποιότητας του 
αέρα, όπως θερμοκρασία, υγρασία, CO2, PM2,5, VOC. Η Display Art σε συνεργασία με τις καινοτόμες κυπριακές επιχειρήσεις 
Lelantus Innovations Ltd και Phoebe Research and Innovation Ltd έχουν αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης IAQ 
σε όλο τον εκθεσιακό χώρο, μαζί με ένα διαδικτυακό ταμπλό παρουσίασης της κατάστασης και αυτοματοποιημένες 
ειδοποιήσεις για χαρακτηριστικά της ποιότητας που είναι εκτός ορίων, διασφαλίζουν τη λήψη προληπτικών ενεργειών για 
την αποτελεσματική προστασία της Υγείας & Ασφάλειας των εκθετών και των επισκεπτών.

Περ. 602 TEXDESIGNS LTD

Η εταιρεία TexDesigns ιδρύθηκε το 2010 με στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας με ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές 
και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο After Sale Service. Πάνω από 10.000 συστήματα ασφαλείας, CCTV, συστήματα Access Control 
και πετυχημένες εγκαταστάσεις Smart Home έχουν τοποθετηθεί από τους έμπειρους τεχνικούς της σε όλη την Κύπρο.

Διεύθυνση: Στασίνου 22, 1060 Λευκωσία, Τηλ.:  +357 22253595, 
Email: info@texdesigns.eu, Website: https://texdesigns.eu

Περ. 603 MARCHONA LTD

Η εταιρεία ΜΑΡΧΟΝΑ δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ενεργειακών τζακιών από το 1979. 
Στην έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚIA 2022 παρουσιάζεται γκάμα των προϊόντων υψηλής ποιότητας κατασκευής, μοντέρνα 
αισθητική, τελευταίας τεχνολογίας υλικά και σχεδιασμό, σύμφωνα πάντα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει μερικούς από τους μεγαλύτερους οίκους τζακιού στην Ευρώπη που έχουν εξελίξει τις 
συσκευές τους με γνώμονα την οικονομία στο καύσιμο και την σημαντική μείωση των ρύπων.
 Κοντά μας θα βρείτε ενεργειακά τζάκια ξύλου, ξυλόσομπες, Σόμπες και τζάκια γκαζιού με ή χωρίς φουγάρο, Σόμπες και τζάκια 
με pellet, ηλεκτρικά τζάκια και κάδους με καύσιμο ύλη την βιοαιθανόλη

Κεντρικό κατάστημα Λευκωσίας: Ηλία Παπακυριακού 8, Μακεδονίτισσα, Τηλ.: +357 22819629
Κατάστημα Λεμεσού: Πάφου 92Γ, Τηλ.: +357 25391715, 
Email: info@marchona.eu , Website: www.marchona.eu

Πιο συγκεκριμένα, οι εκθέτες και οι επισκέπτες θα επωφεληθούν από την ακόλουθη προστιθέμενη αξία:

1.    Αυξημένη άνεση μέσω της παρακολούθησης της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

2.    Έγκαιρη ανίχνευση ζητημάτων IAQ, όπως:

       a.    Διαρροές καπνού και φωτιά

       b.   Υψηλή συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων/χημικών ουσιών (π.χ. από χρώματα και χημικά που 
              χρησιμοποιούνται στη φάση κατασκευής)

3.    Παρακολούθηση CO2 ως δείκτης της φρεσκάδας του εσωτερικού αέρα, λαμβάνοντας μέτρα επίσης για:

       a.    Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης ιών (π.χ. COVID-19)

       b.    Διατήρηση υψηλής άνεσης των χρηστών του χώρου

       c.    Ελαχιστοποίηση την πιθανότητας έξαρσης αναπνευστικών προβλημάτων



Περ. 604 ΒΕΛΟΥΔΑ ΑΕ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρεία Veluda είναι ειδικευμένη στην επεξεργασία του νερού και γνωστή για την 
υψηλή τεχνολογία και την ποιότητα των προϊόντων της. 

Παράλληλα, θα θέλαμε να λάβετε υπ' όψη σας ότι η εταιρεία μας προσφέρει τα ακόλουθα: 

•  Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό. 

•  Εμπειρία από τις πολυάριθμες παρόμοιες εγκαταστάσεις που έχουν εκτελεσθεί.  

•  Εγγύηση για γρήγορο και σωστό SERVICE. 

•  Οργανωμένη αποθήκη συσκευών και ανταλλακτικών για γρήγορη παράδοση. 

•  Διασφάλιση Ποιότητας για πώληση, εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση σε συστήματα επεξεργασίας 
νερού, πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.

•  Διασφάλιση Ποιότητας αναφορικά με το σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων, πιστοποιημένη κατά το πρότυπο 
ISO 22000:2008    

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας συμμορφώνονται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες και φέρουν 10 διεθνείς 
πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους φορείς παγκοσμίως όσον αφορά την εμπορία, την εγκατάσταση, το service, την 
εξυπηρέτηση, καθώς και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από φύλλα 
οδηγιών.
 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στα προϊόντα της εταιρείας μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.
 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθαλάσσας 16, Στρόβολος 2018  Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 22572555, Email: info@veluda.com.cy

Περ. 605 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, 
καθαριστικά σπιτιού και πολλά άλλα προϊόντα.

Διεύθυνση: Ηγουμενίτσας 2, Γ’ Φάση, Νέα Βιομ. Περ. Ύψωνα, 4193 Λεμεσός, 
Τηλ.: +357 25395483, +357 99652383, Φαξ.: +357 25396653, Email.: ckettis@chrkettis.com

Περ. 606 AMC METECHNO TRADING LTD

Η AMC Metechno Trading Ltd ιδρύθηκε το 2008, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την 
παραγωγή μηχανισμών πόρτας αλουμινίου. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με έμφαση στη λεπτομέρεια, τον μοντέρνο σχεδιασμό 
υψηλής τεχνολογίας και την άψογη λειτουργικότητα, με στόχο την ικανοποίηση κάθε 
ανάγκης και απαίτησης.

Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 111, Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, 2660 Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 22832474, Φαξ: +357 22832915
Email: info@amcmetechno.com.cy

Περ. 606/A 
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ SMART MIST PROJECTS LTD

Η εταιρεία μας διαθέτει πολύχρονη πείρα στην εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργει-
ας. Οι λύσεις μας βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες αδιαβατικής ψύξης. Αντιπροσω-
πεύουμε την OXYCOM Ολλανδίας σε Κύπρο και Ελλάδα. Εταιρεία, εξειδικευμένη σε 
λύσεις ψύξης για επαγγελματικούς χώρους. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ως και 80% σε 
σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού.

Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 1, Γραφείο 101, 1071 Λευκωσία, Τηλ.: +357 96743635, 
Email: info@smartmistprojects.com, Website: www.smartcoolingsolutions.com



Περ. 607 REWACO WATER CONSULTANTS

Η Rewaco Water Consultants ασχολείται με την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
επεξεργασίας νερού. Η εταιρεία απαρτίζεται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό 
που είναι έτοιμο να σας συμβουλέψει και να σας καθοδηγήσει στην σωστή λύση 
φιλτραρίσματος και επεξεργασίας του νερού. 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες:

1. Φίλτρα νερού - Water Filters  3. Θερμοψύκτες - Water Dispensers

1. Φίλτρα νερού - Water Filters  4. Φίλτρα Αντίστροφης όσμωσης - Reverse Osmosis

Διεύθυνση: Αμμοχώστου 9, 2102 Αγλαντζιά Λευκωσία, Τηλ.: +357 97798170,
Email: rewacocy@gmail.com, Website: www.rewacocy.com

Περ. 608 LYKOURGOS M. PAPANIKOLAOU
CONSTRUCTIONS & DEVELOPERS 

Η Lykourgos M.Papanikolaou Constructions & Developers ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στα 
Λατσιά. Ασχολείται με οικοδομικά έργα Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και έργα 
αναπτύξεως γης. Είμαστε εγγεγραμμένοι Εργολάβοι οικοδομικών έργων στο Συμβούλιο 
Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Κύπρου. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών 
μας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Καθρέφτης και διαφήμιση μας τα προηγούμενα μας 
έργα και οι πελάτες μας. 

Διεύθυνση: Κουρίου 9, Γραφείο 9Γ, Lykourgos Court 12,2220 Λατσιά, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22572373, Φαξ: +357 22575373, Email: lykourgos8691@gmail.com

Περ. 609 VELEKIS CYPRUS

Η εταιρεία Velekis Ltd ιδρύθηκε το 1992 στο Κορώπι, όπου από το 2019 εδρεύει και στην 
Κύπρο.
Ο εκθεσιακός της χώρος είναι στην πόλη Λεμεσό ομονοίας 23, Τ.Κ. 3052, όπου μπορείτε να 
δείτε όλων των ειδών συστημάτων σκίασης, πέργκολες και τέντες για να αποφασίσετε πιο 
καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες συστημάτων σκίασης, όπως:
Gaviota Simbac – Alpha – Somfy – Dickson – Sattler κ.α.

Διευθύνσεις: Λεωφόρος Ομόνοιας 23, Λεμεσός, Τηλ.+357 25462500, +357 99990052, 
Εmail: themis@velekis.gr  &  info@velekis.gr,
Κεντρικό: Αναπαύσεως 28, - Μαρκόπουλο Αττικής Αθήνα, Ελλάδα

Περ. 610 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.: +357 99800331, Email: cyvente@gmail.com 



Περ. 611 OVISS ART

O OVISS ART με 15 χρόνια εμπειρίας στις μεταλλικές κατασκευές, υλοποιεί τις δικές σας 
επιθυμίες και σκέψεις για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Με χαρακτηριστικά την συνέπεια και 
την υπευθυνότητα στην εκτέλεση της εργασίας που αναλαμβάνει, σας εγγυάται να κάνει 
έργο την επιθυμία σας!

Στοιχεία Επικοινωνίας:  Τηλ.: +357 97734779, Email: kiprosviolaris@gmail.com

Περ. 612 E.BAS  LTD

E.BAS LTD a company member of Aircontrol Group of Companies provide reliable technical solutions by combining the fields 
of technology in Mechanical, Electrical Engineering, Electronic Systems, Information Technology and Telecommunications.
The activities include the following sectors:

•  Building Management Systems – BMS   •  Smart Home Solutions

•  Intelligent Transport Systems - ITS in road systems •  Energy Management - Concentrated Solar Power

•  Smart City Solutions     •  Research & Development of Products

The company, is committed to provide the best possible quality service and satisfaction of the needs and requirements of its 
customers, implementing and maintaining the following Quality Management Systems.

 ISO 9001:2015 – Quality Management System 
 ISO 27001 – Information Security Management System
 ISO 14001 – Environmental management systems
 ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management System 

E.BAS LTD taking advantage of the continuous emerging technologies adapts and review its services to the clients require-
ments /need and Review Company’s operating methods based on the new digital age.
Today, work is changing to the digital transformation of the built world and E.BAS LTD joint forces with Matteport Inc. to create 
3D Digital Twins of Cyprus buildings. 

Matterport is the leading spatial data company focused on digitizing and indexing the built world. All-in-one 3D data platform 
enables anyone to turn a space into an accurate and immersive digital twin which can be used to design, build, operate, 
promote, and understand any space. Thousands of companies in over 170 countries use Matterport to digitize any type of 
space -- from homes, offices and hotels to factories and 
shops. Industries across the entire property lifecycle are realizing unprecedented value.

Matterport 3D cameras models are rapidly becoming the de facto standard for the Building Lifecycle:
Insurance - Investigating property damage. Scan and capture a loss, document and collect evidence more quickly than ever 
before, resulting in less interruption to restoration work. In case of litigation bring the jury to the scene – the next best thing to 
being there.

Real Estate - With a 3D virtual tour, prospective leads can do their own walkthrough of properties from anywhere, anytime, 
generating higher engagement and interest. Attract more qualified prospects by giving viewers the most complete representa-
tion of your property, filtering out those the property may not be right for while also attracting leads that are genuinely 
interested in your property.

Travel & Hospitality - Matterport 3D models are navigable, immersive walkthroughs that give your online visitors a true sense 
of your accommodations, lobby, amenities and event spaces. Embed Matterport 3D models in your website just like photos 
and videos, or include them in your digital marketing campaigns like emails and text messages. Create a connection with your 
guests before they even arrive.

Facilities management - Effective facilities management is vital to the long-term success of any corporation, developer, or 
business owner. Strategic planning of space and infrastructure helps companies achieve their business objectives, cut costs, 
and improve staff productivity. With a Matterport 3D model, as the digital twin of your property, you can revolutionize the way 
you manage your facilities.

Construction & Restoration - Matterport BIM files enable fast, easy, precision 3D as-builts for any space. Architects, designers 
and building engineers can now accurately capture the current state of any building and its contents in CAD and design 
software more quickly, easily, and cost-effectively than ever before.

Address: 46 Propylaion, Strovolos Intustrial Area, 2033 Nicosia, P.O. Box 21890, 1514 Nicosia,
Tel: +357 22755722, Fax: +357 22750863
Email: info@ebas.com.cy



Περ. 618-619 ERSOL ENERGY 

Η εταιρεία μας ασχολείται αποκλείστηκα στις εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων (οικιακά, βιομηχανικά και εμπορικά συστήματα) και παρέχει ολοκληρωμένες 
λύσεις στο τομέα της παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ενταχθείτε στο πρόγραμμα, my energy και επωφεληθείτε τις προνομιακές μας προτάσεις και προσφορές!

Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 23, 4154 Κ. Πολεμίδια, Λεμεσός,
Τηλ. +357 25253132, Φαξ. +357 25256869, Email: support@ersol.eu, info@ersol.eu

Περ. 613 M.P. MICHAELIDES INSURANCE AGENCY AND CONSULTANTS LTD
Ο άνθρωπος σου είναι εδώ.. Δίπλα σου!!
Να σε ακούσω, να σε συμβουλεύσω και μαζί να βρούμε λύσεις.
Να δημιουργήσουμε παρέα το δικό σου προφίλ με βάση τα δικά σου δεδομένα, τις προτεραιότητες, τις ανάγκες.
Υγειά, Οικογένεια, Σπουδές παιδιών, Συνταξιοδότηση, Δανειακές υποχρεώσεις.. 
Η δουλειά μου είναι μέρος της ζωής όλων!

Διεύθυνση: Μακράσυκας 3, 2034 Στρόβολος Λευκωσία, Τηλ,: +357 22124845, 
Email: pa.pmichaelides@eurolifeadvisors.com.cy

Περ. 614 ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Σ.

Από το 1980 κατασκευάζουμε και επισκευάζουμε καναπέδες, κρεβάτια, έπιπλα κουζίνας 
κλπ. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία,  μας  επιτρέπουν να παρέχουμε έπιπλα υψηλής  
αισθητικής και άριστης κατασκευής. 

Η έμφαση στην ποιότητα συναντάται σε κάθε βήμα της κατασκευής, προκειμένου να δοθεί ένα αποτέλεσμα υψηλών προδια-
γραφών που θα αντέξει στο χρόνο. 

Αντιπροσωπεύουμε επίσης τα ελληνικά χειροποίητα μοναδικά στρώματα της  εταιρίας 
PIERIA STROM. 
 
SHOW ROOM: 25nς.  Μαρτίου 6  Έγκωμη, Λευκωσία, Τηλ.: +357 22260046 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ: Λεύκου Αναστασιάδη  6  Ακρόπολης, Τηλ.: +357 22251415, 
Email: epiplo@diaxeirosmichail.com

Περ. 615 IN DESIGN BY PANAYIOTIS ONOURFIOU LTD 

Η εταιρεία IN DESIGN BY PANAYIOTIS ONOUFRIOU LTD ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη 
Ονουφρίου το 2011 και ασχολείται με τη ξηρά δόμηση, επένδυση μεταλλικών κτιρίων, κατοικιών με γυψοσανίδα και τα 
διακοσμητικά επιχρίσματα ( πατητή τσιμεντοκονία ). 

Η In Design είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων CimentArt σε Κύπρο και Ελλάδα. 

Διεύθυνση: Μισιαούλη και Καβάζογλου 27Α , Λεμεσός, Τηλ.: +357 25310304,
Email: cyprus@grupocimentart.com

Περ. 616-617 ELNIA LTD 
«Με ιστορία και εμπειρία δεκαετιών, η ELNIA είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μια 
ευρεία γκάμα προϊόντων, που μπορούν να μεταμορφώσουν οποιοδήποτε προσωπικό ή 
επαγγελματικό χώρο. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας καινοτόμες λύσεις, 
σε ανταγωνιστικές τιμές, για οποιαδήποτε διακοσμητική ή ανακαινιστική ανάγκη, και 
πάντοτε σε συνδυασμό με εξαιρετική υποστήριξη μετά την πώληση. Το ολοκληρωμένο 
φάσμα προϊόντων μας, περιλαμβάνει προϊόντα κάλυψης για οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως δάπεδα, τοίχους και οροφές, αλλά 
και εξειδικευμένες λύσεις όπως τεχνητό γρασίδι, αθλητικά δάπεδα και εξοπλισμό αθλητικών χώρων και παιδικών πάρκων, 
καθώς και υπηρεσία σήμανσης γραμμών.»

Διεύθυνση: Βάρκιζας 8, Βιομηχ. Ζώνη Στροβόλου, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.: +357 22449999, 
Email: info@elnia.com, Website: www.elnia.com



Περ. 620-621 ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΜΑΜΩΝΙΤΗΣ ΛΤΔ 
H εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΜΑΜΩΝΙΤΗΣ ΛΤΔ είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή και συνεχώς εξελισσόμενη επιχείρηση που 
συμπληρώνει 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Φιλοξενούμε μια τεράστια γκάμα από τζάκια μαντεμένια και χτιστά, ενεργειακά, αερόθερμα, λέβητες, σόμπες ξύλου κ.α. 
Φροντίζουμε συνεχώς να παρέχουμε προϊόντα σε κάθε είδους τιμή, για κάθε είδους πελάτη!

Διευθύνσεις: 
1ο Κατάστημα ΤΖΑΚΙΑ: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 106, Λεμεσός, Τηλ: +357 25561495, Email: mamonitis1@cytanet.com.cy
2o Κατάστημα ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: Ηλία Καννάουρου 110, Ύψωνας, Λεμεσός, Τηλ: +357 25716950, Φαξ: +357 25716980, 
Email: mamonitis1@cytanet.com.cy

Περ. 622-623 MARIOS CHARI LTD
Η εταιρία Marios Chari ltd είναι πλέον από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες στην Κύπρο στην 
εισαγωγή και τοποθέτηση Επαγγελματικών Laminate δαπέδων, ξύλινων δαπέδων, πλαστι-
κών δαπέδων, υπερυψωμένων δαπέδων ,  συνθετικών γρασιδιών, συνθετικών δοκιδων, 
h.p.l, τσιμεντοσανίδας , deck συνθετικά – ξύλινα, επενδύσεων σκάλων , κατασκευή γυψοσανίδων & περιφράξεων.

Η συνεχής & σταθερή παρουσία της στον χώρο , σε συνδυασμό τις γνώσεις και την εμπειρία έχει καταφέρει να σταθεί αντάξια 
στον μεγάλο ανταγωνισμό.

Στόχος της είναι η έγκαιρη και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της και όλα τα προϊόντα που παρέχει να είναι πάντοτε 
εξαιρετικής ποιότητας και εγγυούνται για ένα αποτέλεσμα άριστης αισθητικής με την μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.

Η εταιρία Marios Chari ltd υπόσχεται να συνεχίσει να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα στην κυπριακή αγορά 
στις καλύτερες πάντα τιμές.

Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως 91, 3087 Λεμεσός, Τηλ.: +357 70000336, +357 25252336, +357 95515136, 
Email:info@marioschari.com, Website: www.marioschari.com

Περ. 624 KYRIMA
Η KYRIMA βρίσκεται στο χώρο της χονδρικής και λιανικής διάθεσης οικιακών, 
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 
διαδραματίζει η εγγύηση μας από 2 μέχρι 5 χρόνια σε όλα τα προϊόντα μας. Τέλος, η γνώση για τα προϊόντα μας, καθώς η 
τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη καθιστούν την KYRIMA τον κατάλληλο συνεργάτη. 

Διευθύνσεις καταστημάτων: 
Λεωφ. Τσερίου 74, 2042 Στρόβολος Τηλ.: +357 22262324, 
Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 34, 3071 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25109434
Κολονακίου 39, 4103 Άγιος Αθανάσιος, Τηλ.: +357 25343939
Ελευθέριου Βενιζέλου 82, 8021 Πάφος, Τηλ.: +357 26652626
Email: info@kyrima.eu, Website: www.kyrima.eu

Περ. 625 NEDECO ELECTRONICS LTD
H NEDECO Electronics Ltd είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην παροχή έξυπνων τεχνολογικών λύσεων. Μεταξύ άλλων, 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση ασύρματου αυτοματισμού σπιτιού, προτείνοντας στους πελάτες της έναν πιο σύγχρονο 
και πιο λειτουργικό τρόπο ζωής. Το NEDECO Smart Home επιτρέπει τον έλεγχο των λειτουργιών ενός σπιτιού από απόσταση, 
ενώ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους.

Διεύθυνση: Αντρέα Γεωργίου 1, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.: +357 22878787, Φαξ: +357 22878788, 
Email: info@nedeco.com.cy, Website: www.nedeco.com.cy



Περ. 626-627 DIMCO
Η DIMCO, είναι μια Κυπριακή εταιρεία με έτος ίδρυσης το 1966. 
Στα πρώτα της βήματα η εταιρεία προμηθεύει τους επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους και το 1976 προωθεί τις πρώτες εισαγωγές 
φωτιστικών ειδών. 

Η εταιρεία αυτή την στιγμή διαθέτει σε Παγκύπρια βάση 5 Εκθεσιακούς Χώρους Φωτισμού, 5 Ηλεκτρολογικά καταστήματα / 
WIRE και Τμήμα Έργων / LEVEL, όπου μέσω του Εκθεσιακού του Χώρου προωθούνται τα φημισμένα brands που διαθέτει το 
τμήμα στην φαρέτρα του.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κέννεντυ 47. 1076, Λευκωσία, Κύπρος,  Τηλ.: +357 77776069, 
E-mail: info@dimco.eu, Website: www.dimco.eu 

Περ. 628-629 PANSTROMASEW INDUSTRIES LTD
Η εταιρεία PANSTROMASEW INDUSTRIES LTD δραστηριοποιείται στον τομέα των 
στρωμάτων καθώς και ειδών ύπνου από το 1989 με έδρα την Βιομ. περιοχή Εργάτες.  
 
Διατηρεί δύο καταστήματα στη Λευκωσία ένα στην Μακεδονίτισσα και ένα στα Λατσιά καθώς και ένα κατάστημα στη Λεμεσό 
επί της Σπ. Κυπριανού.

Αντιπροσωπεύουμε στην Κύπρο διεθνής οίκους στρωμάτων και λευκών ειδών από Ισραήλ, Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα και 
Ολλανδία με μεγάλη επιτυχία για πάνω από 20 χρόνια.
Στόχος μας η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας και σε θέματα ποιότητας καθώς και τιμών.
Σλόγκαν μας «καλύτερος ύπνος καλύτερη ζωή».

Διευθύνσεις: 
MAKEDONITISSA BRANCH: 20 Elia Papakyriakou Street, Makedonitissa 2415, Nicosia, Tel.: +357 22444610
LATSIA BRANCH: 1 Regina Street, Latsia 2250, Nicosia Tel.: +357 22484909
LIMASSOL BRANCH: 22 Spyrou Kyprianou Avenue, 3070 Limassol, Tel.: +357 25028555
ERGATES FACTORY: 6 Thessalonikis Street, Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia, Tel.: +357 22623907
Παγκύπριος Αριθμός: +357 77773555
Email: panstromasew02@gmail.com,  Website :  www.panstromasew.com 

Περ. 630-631 SABBIANCO PROPERTIES
SABBIANCO Properties was founded in 2004 and its one of the largest licensed Real Estate 
Agencies in Cyprus with offices in all cities. 
A large portfolio of all types of properties is always available to our customers meeting all demands.
Working in the broad context of its rich experience, SABBIANCO Properties provides personalized services that meet the needs 
of either buyers or real estate sellers or developers, initiating market research to meet the objectives of each customer.
Our primary objective is to achieve an excellent "demand-bid" relationship with the most favorable terms for our client's 
investment prospects. Our success is undoubtedly also in the field of making profitable partnerships and finding new 
investment opportunities in the business property category.
SABBIANCO Properties stands out for the methodical, efficiency and exploitation of every modern tool for real estate 
promotion.
In the context of its continuous and consistent development, it establishes, through strategic partnerships, those ways that 
respond to the speed, quality, professionalism required by each buyer or seller.

Η SABBIANCO Properties ιδρύθηκε το 2004 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα αδειοδοτημένα μεσιτικά γραφεία στην Κύπρο με 
γραφεία σε όλες τις πόλεις. 
Ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο όλων των τύπων ακινήτων είναι πάντα διαθέσιμο στους πελάτες μας ικανοποιώντας όλες τις 
απαιτήσεις.
Δουλεύοντας στο ευρύ πλαίσιο της πλούσιας εμπειρίας της, η SABBIANCO Properties παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες 
που ικανοποιούν τις ανάγκες είτε αγοραστών, είτε πωλητών ακινήτων ή εργολάβων και επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, 
ξεκινώντας έρευνα αγοράς για την επίτευξη των στόχων του κάθε πελάτη.
Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να επιτύχουμε μια άριστη σχέση "ζήτησης-προσφοράς" με τους πιο ευνοϊκούς όρους για τις 
επενδυτικές προοπτικές του πελάτη μας. Η επιτυχία μας είναι αναμφίβολα και στον τομέα της δημιουργίας κερδοφόρων 
συνεργασιών και της εύρεσης νέων επενδυτικών ευκαιριών στην κατηγορία επιχειρηματικών ακινήτων.
Η SABBIANCO Properties ξεχωρίζει για τη μεθοδικότητα, την αποτελεσματικότητα και την εκμετάλλευση κάθε σύγχρονου 
εργαλείου για την προώθηση ακινήτων.
Στο πλαίσιο της συνεχούς και συνεπούς ανάπτυξής της, καθιέρωσε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τρόπους οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στην ταχύτητα, την ποιότητα, τον επαγγελματισμό που απαιτεί κάθε αγοραστής ή πωλητής.

Sabbianco Properties - одно из крупнейших лицензированных агентств недвижимости на Кипре с офисами во всех 
городах, было основано в 2004 году.
Для наших клиентов в нашем портфеле имеется широкмий выбор недвижимость, удовлетворяющий всем 
требованиям
Имея богатый опыт, Sabbianco Properties предоставляет персонализированные услуги, которые отвечают 
потребностям покупателей и продавцов недвижимости и застроищиков, инициируя исследования рынка для 
удовлетворения целей каждого клиента.
Наша основная цель – установить взаимоотношения с наиболее благоприятными условиями для инвестиционных 
запросов нашего клиента.  Наш успех, несомненно, также связан с получением выгодных партнерских отношений и 
поиском новых инвестиционных возможностей в категории бизнес-недвижимости.
Sabbianco Properties выделяется методикой, эффективностью и эксплуатацией каждого современного инструмента для 
продвижения недвижимости.
Sabbianco Properties устанавливает стратегические партнерские отношения, которые отвечают быстроте, качеству, 
профессионализму, требуемому каждым покупателем или продавцом.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Σταυρού 58, Κατάστημα 1, Karyatides Business Center, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 70009991, Φαξ:  +357 22365629, Email: info@sabbianco.com



SABBIANCO Properties was founded in 2004 and its one of the largest licensed Real Estate 
Agencies in Cyprus with offices in all cities. 
A large portfolio of all types of properties is always available to our customers meeting all demands.
Working in the broad context of its rich experience, SABBIANCO Properties provides personalized services that meet the needs 
of either buyers or real estate sellers or developers, initiating market research to meet the objectives of each customer.
Our primary objective is to achieve an excellent "demand-bid" relationship with the most favorable terms for our client's 
investment prospects. Our success is undoubtedly also in the field of making profitable partnerships and finding new 
investment opportunities in the business property category.
SABBIANCO Properties stands out for the methodical, efficiency and exploitation of every modern tool for real estate 
promotion.
In the context of its continuous and consistent development, it establishes, through strategic partnerships, those ways that 
respond to the speed, quality, professionalism required by each buyer or seller.

Η SABBIANCO Properties ιδρύθηκε το 2004 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα αδειοδοτημένα μεσιτικά γραφεία στην Κύπρο με 
γραφεία σε όλες τις πόλεις. 
Ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο όλων των τύπων ακινήτων είναι πάντα διαθέσιμο στους πελάτες μας ικανοποιώντας όλες τις 
απαιτήσεις.
Δουλεύοντας στο ευρύ πλαίσιο της πλούσιας εμπειρίας της, η SABBIANCO Properties παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες 
που ικανοποιούν τις ανάγκες είτε αγοραστών, είτε πωλητών ακινήτων ή εργολάβων και επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, 
ξεκινώντας έρευνα αγοράς για την επίτευξη των στόχων του κάθε πελάτη.
Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να επιτύχουμε μια άριστη σχέση "ζήτησης-προσφοράς" με τους πιο ευνοϊκούς όρους για τις 
επενδυτικές προοπτικές του πελάτη μας. Η επιτυχία μας είναι αναμφίβολα και στον τομέα της δημιουργίας κερδοφόρων 
συνεργασιών και της εύρεσης νέων επενδυτικών ευκαιριών στην κατηγορία επιχειρηματικών ακινήτων.
Η SABBIANCO Properties ξεχωρίζει για τη μεθοδικότητα, την αποτελεσματικότητα και την εκμετάλλευση κάθε σύγχρονου 
εργαλείου για την προώθηση ακινήτων.
Στο πλαίσιο της συνεχούς και συνεπούς ανάπτυξής της, καθιέρωσε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τρόπους οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στην ταχύτητα, την ποιότητα, τον επαγγελματισμό που απαιτεί κάθε αγοραστής ή πωλητής.

Sabbianco Properties - одно из крупнейших лицензированных агентств недвижимости на Кипре с офисами во всех 
городах, было основано в 2004 году.
Для наших клиентов в нашем портфеле имеется широкмий выбор недвижимость, удовлетворяющий всем 
требованиям
Имея богатый опыт, Sabbianco Properties предоставляет персонализированные услуги, которые отвечают 
потребностям покупателей и продавцов недвижимости и застроищиков, инициируя исследования рынка для 
удовлетворения целей каждого клиента.
Наша основная цель – установить взаимоотношения с наиболее благоприятными условиями для инвестиционных 
запросов нашего клиента.  Наш успех, несомненно, также связан с получением выгодных партнерских отношений и 
поиском новых инвестиционных возможностей в категории бизнес-недвижимости.
Sabbianco Properties выделяется методикой, эффективностью и эксплуатацией каждого современного инструмента для 
продвижения недвижимости.
Sabbianco Properties устанавливает стратегические партнерские отношения, которые отвечают быстроте, качеству, 
профессионализму, требуемому каждым покупателем или продавцом.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Σταυρού 58, Κατάστημα 1, Karyatides Business Center, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 70009991, Φαξ:  +357 22365629, Email: info@sabbianco.com

Περ. 632 SCELTO INTERIOR & EXTERIOR SOLUTIONS LTD
Η SCELTO I.E.S LTD με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία ειδικεύεται στον τομέα των δαπέδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 
(παρκέ, laminate, spc, wspc, decking floors). 

Επιπρόσθετα δραστηριοποιείται στα διακοσμητικά υλικά, δοκίδες, επενδύσεις τοίχων, castellation, hpl με απλά  ή custom 
made designs χαράξεων και κοπών, γρασιδιών, οικοδομικών υλικών και άλλα πολλά.

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου & Ρούπεν 2, 3075 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25339121, 
Email: scelto@europe.eu, Facebook: SceltoCy, Website: www.scelto.eu 

Περ. 633 ΘΕΡΜΙΣ ΛΤΔ 
Η εταιρεία Θερμίς Λτδ, είναι μια μηχανολογική τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968 από 
τον Κον. Κώστα Αγαθοκλέους και η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της θέρμανσης και 
του κλιματισμού. 
Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρους  μηχανικούς τεχνικούς στις μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις (θέρμανση, κλιματισμό, αερισμό/εξαερισμό, υδραυλικές εγκαταστάσεις, Φωτοβολταϊκά συστήματα.
                                                                                     
Τhermis Ltd is a mechanical engineering company founded by Mr. Costas Agathokleous in 1968 and is specializing in heating 
and air conditioning installations.                                                                                      
A team of experienced, dedicated and reliable professionals focusing in heating, air-conditioning, ventilation, plumbing and 
photovoltaic systems.

Δραστηριότητες της εταιρείας μας:   Areas of expertise
1.  Yποδαπέδια θέρμανση.   1.  Underfloor heating.                                                           

2.  Κεντρική θέρμανση.    2.  Central heating.

3.  Αντλίες θερμότητος (Heat pumps).  3.  Heat Pumps.

4.  Κλιματισμός (S.U/VRV).   4.  Air-conditioning (S.U/VRV).  

5.  Αερισμός-εξαερισμός (HRV/AHU)  5.  Air extraction and ventilation systems (HRV/AHU). 

6.  Φωτοβολταϊκά Συστήματα.    6.  Photovoltaic systems.                                 

7.  Υδραυλικές εγκαταστάσεις-Αποχετεύσεις. 7.  Plumbing systems.                                            

8.  Συντηρήσεις.     8.  Maintenances.

Από το 1968 μαζί!!!    Since 1968!!!

Διεύθυνση: Λευκάδος 10Α,2020 Στρόβολος  Address: Lefkados 10A, 2020 Strovolos
Ταχυδρομική Θυρίδα:23559-T.K 23559   P.O.Box: 23559- T.K 1684
Λευκωσία, Κύπρος     Nicosia, Cyprus.
Τηλ: +357 22421577, Φαξ: +357 22427529  Tel: +357 22421577, Fax: +357 22427529
Email: thermis@cytanet.com.cy   Email: thermis@cytanet.com.cy     



Περ. 634 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, 
φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 30 Ιουνίου 
2022, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 86 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 
λειτουργούσαν ως θυρίδες*. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,422 άτομα διεθνώς**. Το Συγκρότημα 
Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου 
Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής. 
*Ο αριθμός των καταστημάτων και θυρίδων μειώθηκε κατά 15 και 7 αντίστοιχα την 1 Ιουλίου 2022. **Ο αριθμός του 
προσωπικού έχει μειωθεί κατά περίπου 550 άτομα μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού 
τον Ιούλιο 2022.

The Bank of Cyprus Group is the leading banking and financial services group in Cyprus, providing a wide range of financial 
products and services which include retail and commercial banking, finance, factoring, investment banking, brokerage, fund 
management, private banking, life and general insurance. At 30 June 2022, the Bank of Cyprus Group operated through a total 
of 86 branches in Cyprus, of which 11 operated as cash offices*. The Bank of Cyprus Group employed 3,422 staff worldwide**. 
The Bank of Cyprus Group comprises Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, its subsidiary Bank of Cyprus Public 
Company Limited and its subsidiaries. 
*The number of branches and cash offices were reduced by 15 and 7 respectively on 1 July 2022. ** The number of staff has 
been reduced by c.550 employees following the completion of a voluntary staff exit plan in July 2022.

Περ. 635 HANDY’S SECURITY SYSTEMS

H Handy’s Security Systems Ltd, διαθέτει εμπειρία πέραν των 20 χρόνων στο χώρο του εμπορίου. Aσχολείται με την προμή-
θεια, εγκατάσταση και συντήρηση Συστημάτων:

•  Συναγερμού     •  Κλειστών Συστημάτων Παρακολούθησης 

•  Πυρανίχνευσης   •  Θυροτηλεφώνων 

•  Ελεγχόμενης Πρόσβασης  •  Αυτοματισμούς για ανοιγόμενο και συρόμενο κάγκελο.

Παράλληλα, η Handy’s Security Systems Ltd διαθέτει Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες 2ωρης 
εξυπηρέτησης, λήψης και παρακολούθησης σημάτων

Επικοινωνία: Email: sales@handysecurity.com, Τηλ.:  +357 77778787
Facebook: https://www.facebook.com/HandysSecurity/
Instagram: https://www.instagram.com/handysecurity/?hl=en
LinkedIn: https://cy.linkedin.com/company/handysecurity

Περ. 636 JOHNSUN HEATERS LTD

Ηλιακά συστήματα, συστήματα ηλιακής θέρμανσης, κύλινδροι ζεστού νερού, επιλεκτικο 
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 
colletors, 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.: +357 22317170, Φαξ: +357 22317210, Email: info@johnsun-solar.com.cy

Περ. 637 Λ. ΠΑΠΕΤΤΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 

Η εταιρία Λ. Παπέττας & Υιοί Λτδ ιδρύθηκε το 1979. Ιδρυτής της εταιρείας ήταν ο Λεωνίδας 
Παπέττας. Στεγάζετε στην Λεωφόρο Αγίου Παύλου 100.
Η εταιρεία εξειδικεύετε κυρίως στα προϊόντα ζεστού νερού (Themitron, Boiler, Boiler gas ), 
στις πόρτες φυσερό και τα κλιματιστικά. 
Στο κατάστημα Παπέττας μπορείτε επίσης να βρείτε και ηλεκτρικές συσκευές όλων των 
ειδών όπως ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους κλπ.
Η εταιρεία Παπέττας είναι γνωστή για το πολύ καλό service της, την ποιότητα των προϊόντων. 

Διεύθυνση: Λεωφ. Αγίου Παύλου 100 Άγιος Δομέτιος Λευκωσία, Τηλ: +357 70008787, Email: kyriakos@papettas.com 



Περ. 638 ILARCHOS PRIVATE SECURITY SERVICES

Η Ilarchos Private Security Services ιδρύθηκε το 1997 δίνοντας το "εναρκτήριο λάκτισμα" 
στον τομέα της Ασφάλειας, ούσα η πρώτη εταιρεία Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Κύπρο. Το 
πλήρως εξοπλισμένο προσωπικό της αποτελείται από άρτια καταρτισμένα στελέχη και 
Συμβούλους Ασφαλείας. Αξιοποιώντας καινοτόμα συστήματα και σύγχρονες τεχνολογικές 
μεθόδους Υπηρεσιών Ασφαλείας, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες και αποτελεσματι-
κές λύσεις προστασίας.
 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 364, 2051/ Τ.Θ. 16056 Στρόβολος, Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 22454520, Φαξ: +357 22511047, 
Email: info@ilarchossecurity.com, Website: www.ilarchossecurity.com

Περ. 639 CYFIELD GROUP
Ο Όμιλος Cyfield ιδρύθηκε το 1990 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην Κύπρο. 
Δραστηριοποιείται στους τομείς Ανάπτυξης Γης, Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων Υποδομής, Παραγωγής και Εμπορίας 
Εξειδικευμένων Δομικών Υλικών και Ανάπτυξης Εργοληπτικών Υποδομών. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία και 
τεχνογνωσία, σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει όλων των ειδών υψηλής ποιότητας οικιστικά και εμπορικά ακίνητα σε 
Κύπρο και Ελλάδα. Ο Όμιλος έχει τιμηθεί με επαγγελματικά και επιχειρηματικά βραβεία.

Διεύθυνση: Κεντρικά Γραφεia: Cyfield Tower, Λεωφόρος Λεμεσού 132, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία,
Τηλ.: +357 80005757, +357 22427230, Email: sales@cyfieldgrroup.com, Website: www.cyfieldgroup.com

Περ. 640 MASTERSTAR TRADING LTD – GREE CYPRUS
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: Αεολού 8, Τ.Θ. 21812, 1513 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22717100, Φαξ: +357 22347976, 
Email: aflouris@laiko.com.cy 

Περ. 641 PRIMETEL PLC 

Η Primetel αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. Διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου, τηλεόρασης και καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών. 
Υλοποιώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα σε υποδομές και δίκτυα νέας γενιάς, η Primetel παίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

Διεύθυνση: The Maritime Centre, Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός, 
Τηλ.:  +357 25867000, Email: info@prime-tel.com 

Περ. 642 ΝEOCHROM LTD

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

• Προϊόντα Νανοτεχνολογίας

• Χρώματα

• Αστάρια

• Γεμιστικά Ρωγμών

• Αρμόστοκοι Κεραμικών

• Συγκολλητικές Ύλες

• Στεγανωτικά – Υδρομονωτικά

• Ειδικά Κονιάματα

• Πρόσθετα (Βελτιωτικά - Ενισχυτικά)

• Υποστρώματα (Προετοιμασίας Επιφάνειας)

• Διακοσμητικά Επιχρίσματα

• Βερνικοχρώματα

• Πρώτες Ύλες



Διεύθυνση Εργοστασίου:  Αγίας Ειρήνης, Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Λεμεσός,  
Διεύθυνση Καταστήματος: Νίκου Παττίχη 41, 3071  Λεμεσός, Τ.Θ. 53002, 3300, 
Τηλ.: +357 77770070, +357 25770614, +357 25336822, Φαξ: +357 25381624, +357 25770617, 
Email: info@neochrom.com, Website: www.neochrom.com

Διαθέτουμε έμπειρα συνεργία για:

• Ελαφρομπετόν / πολυστερινομπετόν

• Ολοκληρωμένα συστήματα μονώσεων – θερμομονώσεων
• Συστήματα θερμοπρόσοψης

• Τοποθέτησης διακοσμητικών επιχρισμάτων 

Περ. 643 TKN HOMES DESIGN & CONSTRUCTION LTD
H εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής η κατασκευής & σχεδιασμού, στο δικό σας 
οικόπεδο, εντός του προϋπολογισμού σας. Προσφέρουμε οικίες με μεταλλικό σκελετό, 
ξύλινο σκελετό η σκελετό από μπετόν, ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη.  Έχοντας 48 
χρόνια παρουσίας στο χώρο και πάνω από 500 χτισμένα έργα, η ομάδα εξειδικεύεται σε οικίες με άρτιο οικολογικό και 
λειτουργικό σχεδιασμό, συστήματα με πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας και ενεργειακή απόδοση Α κατηγορίας. 
Αποστολή της Εταιρείας μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, κτίζοντας κτίρια και σπίτια υψηλής 
ποιότητας και αισθητικής.

Διεύθυνση: Κίμωνος 11, Στρόβολος, Λευκωσια 2006, Τηλ.: +357 70004455
Email: info@tknhomes.com

Περ. 644 MPN LOIZOU FURNISHINGS LTD
Η MPN Loizou Furnishings Ltd είναι μια σύγχρονη δυναμική εταιρεία, που με γνώμονα την 
ποιότητα, τη συνέπεια και τις νέες τάσεις της αγοράς πορεύεται προς μια κατεύθυνση: την 
άμεση εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων σας και πάνω απ’ όλα την οικονομική συμφέρουσα λύση, 
παράγοντας προϊόντα που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, ποιότητα και εξειδικευμένο 
προσωπικό πάντα έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. 

MPN Loizou Furnishings Ltd is a modern, dynamic company, with quality, consistency and moves towards the trends of the 
market. The main concern and target of the Company is the direct service and the ability to meet the needs and requirements 
of its customers. Above all, it offers cost – effective solutions, producing products that exceed your expectations, using latest 
technology equipment, quality and professional personnel that is always ready to service. 

Κατασκευάζονται: 

•  Μεσόθυρες       •  Υλικά για κατασκευή ερμαριών και κουζινών 

•  Εξώθυρες με ατόφιο ξύλο και καπλαμά   •  Επενδύσεις τοίχων και ειδικές κατασκευές

•  Πόρτες κουζίνας & ερμαριών σε laminate & ξύλο •  Εργασίες CNC 

•  Φυλλαράκια με ατόφιο ξύλο    •  Θύρες πυρασφάλειας

•  Πόρτες & Παράθυρα με ατόφιο ξύλο

Πιστοποιημένη με πιστοποιητικά IFC για κατασκευή και εφαρμογή πυράντοχης πόρτας. 

Διεύθυνση: Ζήνωνος, 2540 Βιομ. Περιοχή Δάλι, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22480086/7, +357 99651824, Φαξ: +357 22480088
Email: mpnloizou@cytanet.com.cy, Website: www.mpnloizou.com 
Άτομο επικοινωνίας: Παντελής Λοϊζου

Περ. 643/A DISPLAY ART PLC

Η εταιρεία DISPLAY ART PLC δραστηριοποιείται στο τομέα διακόσμησης, ανακαίνισης και 
εξοπλισμού καταστημάτων τα τελευταία είκοσι επτά χρόνια.

Η πολυετής πείρα μας, η διαχρονική συνεργασία με τους πελάτες μας και οι πάρα πολλές εργασίες που εκτελέσαμε 
αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για μας.

Η αρχιτεκτονική και διακοσμητική μας ομάδας δημιουργεί και παρουσιάζει σε τρισδιάστατες απεικονίσεις τους χώρους 
σας με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη ικανοποίηση των προδιαγραφών και απαιτήσεων του πελάτη.

Διεύθυνση: 23 Τεύκρου Ανθία, Βιομ. Περ. Ιδαλίου 1642, Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 22485420, Φαξ: +357 22485933, Email: info@displayartgroup.com



Περ. 646 ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΤΔ

Ο όμιλος εταιρειών Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ είναι μια από τις κορυφαίες εμπορικές 
εταιρείες  της οικοδομικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας της Κύπρου και προσφέρει 
ολοκληρωμένες και ποιοτικές σειρές προϊόντων και υλικών, πρωτοποριακών λύσεων και 
υπηρεσιών που απευθύνονται στις ανάγκες ενός μεγάλου φάσματος πελατών. Tα προϊόντα 
που εμπορεύεται είναι:

•  Οικοδομικό Σίδηρο και προϊόντα Χάλυβα  •  Συστήματα θέρμανσης

•  Θερμομονωτικά , χημικά και τεχνικά δομικά υλικά •  Αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου

•  Είδη υγιεινής και δάπεδα    •  Φωτοβολταϊκά συστήματα 

•  Συστήματα κλιματισμού Daikin    •  Μεταποίηση και εμπορία μεταλλικών υλικών

Διεύθυνση: Μάρκου Δράκου 21, 1040 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Τηλ: +357 22793333
Email: info@epiphaniou.com, Website: https://www.epiphaniou.com/, https://www.cyprus.daikineurope.com

Περ. 647 CHARALAMBOS PANARIS & ASSOCIATES LTD

Η Charalambos Panaris & Associates Ltd μετά από 26 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 16 
χρόνια στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Παγκύπρια σε εκατοντάδες έργα. 
Επίσης έχει πρωτοπορήσει ως Επίσημοι Αντιπρόσωποι και Εγκαταστάτες της Ηλεκτρικής θέρμανσης δαπέδου WARMUP και 
των Ηλεκτρικών Υπέρυθρων σωμάτων τοίχου από φυσικό μάρμαρο ELITH.

Έχοντας βάλει γερές βάσεις όλα αυτά τα χρόνια, εργαζόμαστε πάντοτε με γνώμονα την ποιότητα, την γρήγορη εξυπηρέτηση 
και το μέγιστο συμφέρον των πελατών μας.

 Διευθύνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 42, Άγιος Δομετίος, 2360, Λευκωσία, Τηλ.: +357 77771377, 
Email:  panaris@spidernet.com.cy

Περ. 648 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

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

Η εταιρεία κατασκευάζει στο εργοστάσιο της, άριστης ποιότητας προϊόντα από μπετόν και κατά παραγγελία .
Διαθέτει προϊόντα θέρμανσης, όπως ενεργειακά τζάκια , τζάκια υγραερίου και βιοαιθανόλης. 

Για ακόμη μια χρονιά η εταιρεία μας θα παρουσιάσει τις ψηστιέρες υγραερίου Napoleon όπως και νέα προϊόντα.  Για 
ολοκληρωμένους εξωτερικούς χώρους ψησίματος.

Διεύθυνση: Αφροδίτης 7, Βιοτεχνική Ξυλοτύμπου, 7510 Λάρνακα, 
Τηλ.: +357 24724333, +357 99665105, Φαξ: +357 24724888, 
E-mail: lambros.christoforou@cytanet.com.cy, Website: www.lambroschristoforou.com

Περ. 645 ΠΑΝΘΕΡΜΙΚΗ ΛΤΔ
H εταιρεία ΠΑΝΘΕΡΜΙΚΗ ΛΤΔ οικοδομάτε από αληθινούς επαγγελματίες με μοναδικό σκοπό, την προμήθεια υψηλής 
ποιότητας υλικών, στους πιο σημαντικούς τομείς:
ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Με γνώμονα την ασφάλεια και οικονομία, ευθύνη μας είναι να προτείνουμε συγκεκριμένα συστήματα με την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας, για μείωση του ενεργειακού κόστους, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση και η ποιότητα ζωής των πελατών μας. 
Λύσεις απαίτηση για την εποχή μας.

Διευθύνσεις: Λεωφόρος Ελευθερίας 108, 7101 Αραδίππου, Λάρνακα, Τηλ.: +357 24534777, +357 99676816
Website: www.panthermiki.com.cy, Email: panthermikiltd@cytanet.com.cy
Παρνασσού 2, 2043 Στρόβολος, Λευκωσία,  Τηλ.: +35722326720, +357 99676816. 
Website: www.panthermiki.com.cy, Email: panthermiki.nicosia@cytanet.com.cy



Περ. 650 ΣΠΟΛΜΗΚ

Λεπτομερής παρουσίαση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) στις αρχικές σελίδες του καταλόγου.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Block A, Γραφείο 2, Τ.Κ. 1080 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23334, 1681 Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 22672866, Φαξ: +357 22674650, Email: info@spolmik.org, Website: www.spolmik.org

Περ. 651 INPROHOME TRADING LTD 

Η Inprohome δημιουργήθηκε για να προφέρει σε επαγγελματίες της Κύπρου τις ποιοτικές 
λύσεις για τα project κατασκευής και ανακαίνισης τους σε επίπεδο σπιτών, δημοσίων και 
εμπορικών οικοδομών. 

Η Inprohome είναι αντιπρόσωπος της Marmox, διεθνής εταιρεία μόνωσης, της Genesis, εταιρείας που ειδικεύεται σε 
εξειδικευμένες λύσεις οικοδομής καθώς και επαγγελματικών εργαλείων.

Διεύθυνση: Χρίστου Κυθρεώτη 33Α, Καϊμακλί, 1027 Λευκωσία, 
Τηλ.: +357 22060960, +357 96688192, Email: info@inprohome.com
Facebook: www.facebook.com/inprohome/, Instagram:  inprohome_cyprus

Περ. 650/A HOUSEMATE

We introduce housemate by SEPICO 
SEPICO mainly specialize in the following areas:

•  Retail Distribution for high end innovating products.

•  Web Technology and Marketing.

•  Security & Automation Systems.

SEPICO has partnered with high end companies for the implementation, execution and monitoring for all the development 
of our projects.

Housemate is a plug and play smart home which is:

•  Easy to install      

•  Highly good speech recognition in Greek & English 

•  Easy to adapt based on your needs

•  Low in cost.

•  User Friendly and respects users’ privacy

Address: 27A Acropoleos Avenue 2006 Nicosia Cyprus
Company Phone: +357 22450940, Company Website: http://housemate.cy/
Facebook: https://www.facebook.com/housemate.cy

Περ. 649 DIM. KOLANIS MODULAR CONSTRUCTIONS LTD

Η εταιρεία μας Dim. Kolanis Modular Constructions Ltd, είναι αφοσιωμένη στο σχεδίασμά, 
την κατασκευή και την πώληση υψηλής ποιότητας αρθρωτών προκατασκευασμένων 
σπιτιών τα οποία έχουν:

1.  Ενεργειακή Απόδοση <Α>
2.  Μειωμένο Κόστος κατασκευής μέχρι 25%
3.  Διάρκεια Ζωής περισσότερο από 50 χρόνια
4.  Μπορούν να δεχθούν δεύτερο όροφο οποιαδήποτε στιγμή
5.  Η κατασκευή μπορεί να επεκταθεί ακόμα και μετά την 
     παράδοση της

Σχεδιάζουμε και χτίζουμε προσαρμοσμένες κατοικίες, γραφεία, αίθουσες και άλλες κατασκευές όπως τις θέλετε και μπορούμε 
να τις μεταφέρουμε σε οποιοδήποτε σημείο στην Κύπρο.

Διευθύνση: Νηρέως 18, 3055 Λεμεσός, Τηλ.: +357 70000072, Φαξ: +357 25567467, Email: kolanismodular@cytanet.com.cy

6.  Σύντομο χρόνο παράδοσης
7.  Μπορούν να ξανά-μεταφερθούν ανά πάσα στιγμή
8.  10-χρόνια εγγύηση στην θερμοπρόσωψη και 2-χρόνια 
      γενική εγγύηση
9.  Ευελιξία στον σχεδιασμό τους
10. Μέγιστη αντισεισμική ικανότητα






