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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: Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία,
Τηλ.:0035722877644, Φαξ.: 0035722730373,
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.: 0035722376314, Φαξ.: 0035722314307, 
Email.: poeemapm@cytanet.com.cy



Περ. 611 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 6 
Διεθνών Συνεδρίων Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα, με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή. 
Φέτος, ο Σύλλογος μας διοργανώνει το 7ο  Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Εξοπλισμού και Υπηρεσιών για την 
Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα (https://www.cosh2021cy.com/) 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.: 0035722672866, Φαξ: 0035722674650, 
Email: info@spolmik.org, Website: www.spolmik.org



600-601    DISPLAY ART PLC

602    TEXDESIGNS LTD

603    MARCHONA LTD

604    ΒΕΛΟΥΔΑ ΑΕ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

605    CHR. KETTIS TRADING CO LTD

606    THERMODYNAMICS QUALITY HEATING PRODUCTS 

606A    TKN DESIGN & CONSTRUCTION LTD

608-609    VELEKIS LTD

610    LELANTUS INNOVATIONS LTD

611    ΣΠΟΛΜΗΚ

612    C.P. ALTECH ENERGY LTD

613-615    THE BBQ STORE & SAUCES N SPICES CLUB

616    TRIKKIS ENERGY  LTD

617-618    ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΜΑΜΩΝΙΤΗΣ ΛΤΔ 

619-620    KYRIMA SMART ELECTRICAL & LIGHTING 

621-622    MARIOS CHARI LTD

623-624    ΔΑΛΙΚΟ ΛΤΔ  

625-626    NEDECO ELECTRONICS LTD  

627-630    SABBIANCO PROPERTIES

631-632    MASTERSTAR TRADING LTD – GREE CYPRUS

633    ΘΕΡΜΙΣ ΛΤΔ

634    INTEGRALE ENGINEERING

635    JOHNSUN HEATERS LTD

636   MONITOREAL LTD 

637   PORTARETO SECURITY DOORS LTD

638-639   CYFIELD GROUP

640    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΤΔ

641    PRIMETEL PLC 

642    ΝEOCHROM LTD

643    CPP INTELLIGENT SYSTEMS SOLUTIONS LTD
    SPARK TECHNOLOGIES – FIBARO 

644    KATANA TECHNOLOGIES LTD

644A    NICOLAOU CONSTRUCTION

645    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΤΔ 

646    ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

647    CHARALAMBOS PANARIS & ASSOCIATES LTD

648-649    ΔΑΛΙΚΟ ΛΤΔ  

650-651    ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΤΡΙΝΕΣ
    ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΛΤΔ
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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 35 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

•  Έκθεση ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

•  Έκθεση SPORTS AND LEISURE

•  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.: 0035722485420, Φαξ.: 0035722485933, E-mail: info@displayartgroup.com

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.

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.: 0035722744000



Περ. 602 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.: 0035722253595, Φαξ: 0035722253596, Email: info@texdesigns.eu

Περ. 603 MARCHONA LTD

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

Στην έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚIA 2021 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: 0035722819629, Φαξ: 0035722819632, Email: info@marchona.eu, Website: www.marchona.eu

Περ. 604 ΒΕΛΟΥΔΑ ΑΕ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρεία Veluda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην επεξεργασία 
νερού παρέχει συστήματα καθαρισμού του νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση εξυπηρετώντας ολόκληρη την Κύπρο. 
Με 10 διεθνείς πιστοποιήσεις παρέχουμε δωρεάν ραντεβού στο χώρο κάθε ενδιαφερόμενου για να απολαμβάνει εγγυημένα 
υγιεινό και καθαρό νερό. 

Λευκωσία: Λεωφόρος Αθαλάσσας 16, Στρόβολος 2018  Λευκωσία, 
Τηλ.: 0035722572555, 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.

Διεύθυνση: Ηγουμενίτσας 2, Γ’ Φάση, Νέα Βιομ. Περ. Ύψωνα, 4193 Λεμεσός, 
Τηλ.: 0035725395483, 0035799652383, Φαξ.: 0035725396653, Email.: ckettis@chrkettis.com

Περ. 606 THERMODYNAMICS QUALITY HEATING PRODUCTS

H εταιρεία μας εγκαθιστά ποιοτικά προϊόντα θέρμανσης από κορυφαίους προμηθευτές της Ευρώπης σε όλη την Κύπρο. 
Διαθέτουμε τζάκια ξύλου, υγραερίου καθώς και ηλεκτρικά τζάκια.

O στόχος μας είναι να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να βρουν την κατάλληλη λύση θέρμανσης για τον χώρο τους.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθαλάσσας 38Α, 2019 Λευκωσία, 
Τηλ.: 0035722388850, Φαξ: 0035722388150, Email: ce@thermo-dynamics.com.cy



Περ. 608-609 VELEKIS LTD 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 , και μπορεί να καλύψει της πιο μεγάλες σας απαιτήσεις στα 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚIΑΣΗΣ, ΡΟΛΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ & ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΟΡΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ, 
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΤΖΑΜΙΑ UP-DOWN κτλ.»  και όχι μόνο.

Συνεργαζόμαστε με της μεγαλύτερες εταιρίες όπως: GAVIOTA SIMBAC - ALPHA - SOMFY - SALINOX - TENDOPOLIS - EXALCO - 
ALUMIL - ALUMINCO. Τώρα μπορείτε να μας βρείτε και στην Κύπρο.  

Διευθύνσεις: Λεωφόρος Ομόνοιας 23, Λεμεσός, Τηλ.0035725462500, 0035799990052, 
Κεντρικό: Αναπαύσεως 28, - Μαρκόπουλο Αττικής Αθήνα, Ελλάδα
Εmail: themis@velekis.gr  &  info@velekis.gr

Περ. 610 LELANTUS INNOVATIONS LTD

Η κακή ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους είναι μια από τις κύριες αίτιες χρόνιων αναπνευστικών και καρδιαγγειακών 
προβλημάτων υγείας. Η LELANTUS INNOVATIONS, μέσω του δυνατού ερευνητικού και τεχνολογικού της υπόβαθρου, στοχεύει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με την ένταξη στην αγορά τελευταίας τεχνολογίας προϊόντων και υπηρεσιών 
για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε όλων των ειδών κτίρια.

Επικοινωνία: Alexis Kyriacou, Ph. D, Tηλ: 0035799303887, Email: info@lelantusinnovations.com

Περ. 611 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.: 0035722672866, Φαξ: 0035722674650, Email: info@spolmik.org, Website: www.spolmik.org

Περ. 612 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.: 0035799518203. Εmail: c.p.altechenergy@cytanet.com.cy



Περ. 617-618 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!

Διεύθυνση: 1ο Κατάστημα ΤΖΑΚΙΑ: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 106, Λεμεσός, 
Τηλ: 0035725561495, Email: mamonitis1@cytanet.com.cy
2o Κατάστημα ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: Ηλία Καννάουρου 110, Ύψωνας, Λεμεσός, 
Τηλ: 0035725716950, Φαξ: 0035725716980, Email: mamonitis1@cytanet.com.cy

Περ. 616 TRIKKIS ENERGY  LTD

Η Trikkis Energy, µέλος του ομίλου Τρίκκης 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 ενέργειας το 2005.

Η Εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών του τομέα όπως, μελέτη, εισαγωγή, διανομή, εγκατάσταση, επίβλεψη και 
συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι μέλος του Ιδρύματος Ενέργειας και είναι εγγεγραμμένη στο Σύνδεσμο 
Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (seapek.com).Οι διεθνείς πιστοποιήσεις (ISO 9001, OSHAS 18001, ISO 
14001), σε συνδυασμό με την πείρα, την αξιοπιστία και την συνεργασία της εταιρείας με κορυφαίους ευρωπαίους 
προμηθευτές, την έχουν καθιερώσει ως μία εκ των πρωτοπόρων εταιρειών στον τομέα των ΦΒ. 

Η Trikkis Energy στοχεύει στην καλυτέρευση της καθημερινότητας για το κάθε άνθρωπο 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 μοντέρνες τεχνικές και εξοπλισμούς σε αντιπαραβολή με το 
σχετικό κόστος. Παραγωγή της απαραίτητης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται µέσω των καινοτόμων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία σε 
συνεργασία µε κορυφαίους Ευρωπαίους κατασκευαστές, καθώς και μέσω του άρτια εκπαιδευμένου και καταρτισμένου 
προσωπικού.

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 25, Μοναγρούλλι, 4524 Λεμεσός 
Τηλ.: 0035770003242, Φαξ: 0035725771005, Email: solar@trikkis.com

Περ. 613-615 THE BBQ STORE & SAUCES N SPICES CLUB

Στο The Barbecue Store θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από ψησταριές και αξεσουάρ ψησίματος, όπως τις BEEFEATER, 
CAMPINGAZ, COLEMAN, PRIMO CHARBROIL & ENDERS . Την γραμμή συμπληρώνουν μια πλήρης σειρά αμερικάνικων σκευών 
από χυτοσίδηρο Lodge και τα γερμανικά αντίστοιχα από την Petromax. Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η τεράστια ποικιλία 
από sauces, rubs and spices από το  saucesNspicesclub.

Την σειρά συμπληρώνουν οι πολύ γνωστές  καρέκλα Adirondack από Καναδά οι οποίες για την κατασκευή τους 
χρησιμοποιούν  579 ανακυκλωμένες κανάτες γάλακτος 4 λίτρων. 

•  Κατασκευάζεται από έως 100% ανακυκλωμένο πλαστικό στον Καναδά. 

•  Χρησιμοποιούμε εκατομμύρια λίβρες καπάκια από μπουκάλια & ανακυκλωμένο πλαστικό κάθε χρόνο. 

•  Πάνω από 23 χρόνια υπεύθυνης ανακύκλωσης δημιουργώντας όμορφα έπιπλα εξωτερικού χώρου που διαρκούν μια ζωή. 

Sauces N Spices Club:
Με μεγάλη γκάμα από BBQ σως και μπαχαρικά για τους λάτρεις του ψησίματος. 

Διεύθυνση: Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 45Ε, 1082 Λευκωσία
Τηλ: 0035722666452, Φαξ: 0035722668613
Email: info@thebbqstore.com.cy



Περ. 625-626 NEDECO ELECTRONICS LTD
H NEDECO Electronics Ltd είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην παροχή έξυπνων τεχνολογικών λύσεων. Μεταξύ άλλων, 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση αυτοματισμού σπιτιού για νεόδμητα αλλά και υφιστάμενα σπίτια, 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.: 0035722878787, Φαξ: 0035722878788, 
Email: info@nedeco.com.cy, Website: www.nedeco.com.cy

Περ. 623-624 & 648-649 ΔΑΛΙΚΟ ΛΤΔ 
Από το 1976 η ΔΑΛΙΚΟ πρωτοπορεί και πρωταγωνιστεί με αξιοπιστία και δυναμικότητα 
στην παραγωγή ολοκληρωμένων και ποιοτικών προϊόντων για το σπίτι, τον κήπο, τις 
οικοδομικές εργασίες αλλά και τα μεγάλα έργα του δημοσίου.

Η μεγάλη γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει πλακόστρωτα εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά κράσπεδα, κράσπεδα 
και πλάκες πεζοδρομίων, τσιμεντομπλόκς πολλαπλών χρωμάτων και σχεδίων, τσιμεντένια κεραμίδια, 
θερμομονωτικά τούβλα, τζάκια, σόμπες, παράθυρα οροφής και τσιμεντοσωλήνες Κυπριακών και Ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών.

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

Περ. 621-622 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, 
πλαστικών 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 ολα τα προϊόντα που παρέχει να είναι πάντοτε 
εξαιρετικής ποιότητας και εγγυούνται για ενα 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.: 0035770000336, 0035725252336, 0035795515136, 0035799539003 
Email: info@marioschari.com, Website: www.marioschari.com

Περ. 619-620 KYRIMA SMART ELECTRICAL & LIGHTING
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, 3101, Λεμεσός, Τηλ.: 0035725343939, 
Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 34, 3071 Λεμεσός, Τηλ.: 0035725109434, 
Ελευθέριου Βενιζέλου 82, 8021 Πάφος, Τηλ.: 0035726652626, 
Email: info@kyrima.eu, Website: www.kyrima.eu



Περ. 631-632 MASTERSTAR TRADING LTD – GREE CYPRUS
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.: 0035722717100, Φαξ: 0035722347976, 
Email: iosif.christodoulou@greecyprus.com

Περ. 627-630 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: Σταυρού 58, Κατάστημα 1, Karyatides Center, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία, 
Γεωργίου Α’ 18, Ποταμός Γερμασόγειας, 4047, Λεμεσός, 
Λεωφόρος Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο 349, Κατάστημα 2, Τουριστική Περιοχή Πρωταρά, 5296, Παραλίμνι, 
Τηλ.: 0035770009991, 0035796510012, Email: info@sabbianco.com,  Website: www.sabbiancoproperties.com, 
Facebook: SabbiancoProperties



Περ. 633 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.: 0035722421577, Φαξ: 0035722427529, 
Email: thermis@cytanet.com.cy

Περ. 634 INTEGRALE ENGINEERING
Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση κτιριακών αυτοματισμών για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις βασισμένες στο 
παγκόσμιο πρότυπο οικιακού και κτιριακού αυτοματισμού KNX. 

Ο συνδυασμός του κτιριακού αυτοματισμού KNX με Smart Home Servers οι οποίοι διαθέτουν τεχνητή νοημοσύνη (AI) 
επιτρέπουν στην οικία σας να λειτουργεί εντελώς αυτόνομα.

Πέραν της απομακρυσμένης διαχείρισης και των φωνητικών εντολών τα αυτόνομα κτίρια εκτελούν όλες τις απαραίτητες 
λειτουργίες χωρίς να απαιτείται η παραμικρή συμβολή του ένοικου εξασφαλίζοντας την άνεση, την ασφάλεια και την 
εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου, αποτελώντας το μέλλον στο χώρο των Smart Homes.

Διεύθυνση: Βυζαντίου 52Α, Στρόβολος 2064 Λευκωσία, Τηλ: 0035770006033, Email: info@integrale.com.cy, 
Website: www.integrale.com.cy

Περ. 635 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. 636 MONITOREAL LTD

Η Monitoreal Ltd ιδρύθηκε το 2019 και είναι η πρώτη Κυπριακή εταιρεία που έχει αναπτύξει 
τη δική της πρωτοποριακή τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία απευθύνεται στον τομέα της Ασφάλειας και του 
Έξυπνου Σπιτιού.
Μέσω ενός επαγγελματικού δικτύου συνεργατών έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχει εξαγωγές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Monitoreal Ltd was established in 2019 and is the first Cypriot company having developed its own innovative Artificial 
Intelligence technology  related to Security and Smart Home market.
Through a professional network of partners Monitoreal Ltd has managed in a short period of time to achieve worldwide 
exports.

Διεύθυνση: Στρατηγού Τιμάγια 21, Λάρνακα, 6051, Rina Centre, Τηλ.: 0035724333610, Email: sales@monitoreal.com

Περ. 637 PORTARETO SECURITY DOORS LTD

Η εταιρεία Portαreto είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία στο χώρο της 
οικιακής ασφάλειας, που ειδικεύεται σε:

•  Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας (τυποποιημένων  και ειδικών διαστάσεων σε ότι επένδυση θέλει ο πελάτης). 

•  Κεντρικές εισόδους πολυκατοικίας. 

•  Αξονικές (PIVOT) σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. 

•  Μεσόθυρες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. 

•  Συρόμενες γυάλινες και magic. 

•  Πόρτες ασφαλείας πυρασφάλειας με πιστοποιητικά IFC.

•  Πόρτες πυρασφάλειας -αποθήκης /μεταλλικές.

Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων, η ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, η τεχνογνωσία η καινοτομία, η ταχύτητα εξυπηρέτησης 
είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά μας.

Διεύθυνση: Δρόμος Λεμεσού Β1 & Αθαλάσσης 2Β Λατσιά, 2221 Λευκωσία, 
Τηλ.: 0035722777799, 0035796275921, 0035796009800, Email: nicosia@portareto.com.cy, info@portareto.com.cy 

Περ. 638-639 CYFIELD GROUP
Ο Όμιλος Cyfield ιδρύθηκε το 1990 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην Κύπρο. Δραστη-
ριοποιείται στους τομείς Ανάπτυξης Γης, Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων Υποδομής, Παραγωγής και Εμπορίας Εξειδικευμέ-
νων Δομικών Υλικών και Ανάπτυξης Εργοληπτικών Υποδομών. Από το 2018 δραστηριοποιείται και στον τομέα της Ενέργει-
ας, ξεκινώντας την κατασκευή του πρώτου ιδιωτικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Κύπρο, Power Energy Cyprus Ltd 
(PEC.). Με 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 διάφορα τοπικά και διεθνή βραβεία.

Διεύθυνση: Cyfield Tower, Λεωφόρος Λεμεσού 132, Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.: 0035780005757, 0035722427230, 
Email: sales@cyfieldgroup.com, Website: https://cyfieldgroup.com/

Περ. 640 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΤΔ

Η Εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Λτδ δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά από το 1973,  εισάγοντας προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες της.

Έχει αποκλειστική συνεργασία με προϊόντα
Αμερικανικής Προέλευσης: ΨησταριέςWeber, Insulated Flasks Stanley,Aladdin και Rubbermaid Commercial Products.
Γερμανικά:Brita συστήματα φιλτραρίσματος νερού, Keeeper οικιακά πλαστικά, κεριά Gies ,είδη καθαρισμού Coronet.
Ιταλικά: είδη καθαρισμού Tonkita.

Διεύθυνση: Δαναού 7, 2045 Στρόβολος, 22209 Λευκωσία, Τηλ: 0035722324320, Φαξ: 0035722456845, 
Email: apostolos@apltd.com.cy



Περ. 641 PRIMETEL PLC 

Η PrimeTel PLC είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο παρέχοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις κινητής, σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιοτική επικοινωνία με 
τους πιο ανταγωνιστικούς όρους, η εταιρεία επενδύει διαρκώς σε υποδομές, καινοτόμες υπηρεσίες και πρωτοποριακά 
προϊόντα που εμπλουτίζουν την εμπειρία των πελατών και ενισχύουν το ήδη υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Διεύθυνση: The Maritime Centre, 141, Λεωφόρος Ομονοίας, 3045 Λεμεσός, Τηλ.: 0035725867000, 
Email: info@prime-tel.com, Website: www.primetel.com.cy

Περ. 644 KATANA TECHNOLOGIES LTD

Katana blade is a metal trimmer head with articulated metal rod blades for cutting thick 
brush as easily and elegantly as fine grass. Its metal rod blades cut 5x faster than solid disk 
blades or nylon string, run always at optimum engine speed and are environmentally 
degradable producing no plastic pollution. 

Address: Glyfados 4A, 2023 Strovolos Nicosia, Tel.: 0035796500367, Email: pierides@nucleus.cy, panayides@nucleus.cy

kATANAtECHNOLOGIES 

Περ. 643 CPP INTELLIGENT SYSTEMS SOLUTIONS LTD 
– SPARK TECHNOLOGIES – FIBARO 

Η εταιρία μας ασχολείται με συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας και λύσεις 
τεχνολογίας.
Είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι του brand FIBARO  αλλά και άλλων brand.
Ελάτε στο περίπτερο μας για να σας παρουσιάσουμε το έξυπνο σπίτι που ονειρεύεστε.

Διεύθυνση: Σταυρού Στυλιανίδη 3Α, 2320 Λευκωσία, Τηλ.: 0035780077425, Email: info@sparktechnologies.eu

ΔιεύθυνσηΕργοστασίου:  Αγίας Ειρήνης, Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Λεμεσός,  
Διεύθυνση Καταστήματος: Νίκου Παττίχη 41, 3071  Λεμεσός, Τ.Θ. 53002, 3300, Τηλ.: 0035777770070, 0035725770614, 
0035725336822, Φαξ: 0035725381624, 0035725770617, Email: info@neochrom.com, Website: www.neochrom.com

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

• Συστήματα θερμοπρόσοψης
• Τοποθέτησης διακοσμητικών επιχρισμάτων 

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



Περ. 645 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΤΔ
Η εταιρεία Θ. Μαυρής ΛΤΔ για περισσότερα από 35 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα  
κατασκευής και εμπορίας ειδών θέρμανσης όπως τζάκια και σόμπες προσφέροντας 
παράλληλα ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης όσο και συντήρησης. 

Πρωτοπορεί στον τομέα του Bespoke Outdoor Kitchen δημιουργώντας τόσο τις κατασκευές όσο και πολλά από τα 
παρελκόμενα όπως Ψησταριές/φούρνους/φουκούδες κτλ. Μεγάλο μέρος της παραγωγής εξάγεται στο εξωτερικό. 
Άλλος τομές είναι η παραγωγή προϊόντων precast concrete τόσο σε τυποποιημένα προϊόντα όσο και κατά παραγγελία 

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

Περ. 646 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Η Εταιρία δραστηριοποιείται με Αρχιτεκτονικά και Διακοσμητικά Υλικά από το 1976 κατάλληλα για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους όπως, οικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, εξειδικευμένους χώρους, κλπ.

Τα προϊόντα μας χωρίζονται σε 6 κατηγορίες: Δάπεδα (Floorings), Ψευδοροφές (Ceilings), Διαχωριστικά (Partitions), 
Επενδύσεις Εσωτερικών Τοίχων (Wall Coverings), Επενδύσεις Εξωτερικών Τοίχων (Claddings), Καινοτομικά Υλικά (Innovative 
Materials).

Η Εταιρία μας έχει πετύχει την αναγνώριση της στην Κυπριακή αγορά μέσα από την ποιότητα των προϊόντων της, την 
εξυπηρέτηση και την υποστήριξη στους Πελάτες της. Είμαστε παρών στις διεθνείς αγορές, παρακολουθούμε τις εξελίξεις του 
κλάδου και προσπαθούμε διαρκώς να πρωτοπορούμε με καινοτομικά υλικά και φρέσκες ιδέες. Επιπρόσθετα, έχουμε δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση σε εξειδικευμένα υλικά και κατασκευές. Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι μεγάλων και σημαντικών 
εργοστασίων της Ευρώπης, ενώ το προσωπικό μας βρίσκεται στο πλευρό του Πελάτη από την αρχή για την σωστή επιλογή 
και διάταξη των προϊόντων μας. Βλέπουμε τις ανάγκες του κάθε έργου ξεχωριστά και φροντίζουμε να μεταδίδουμε το πάθος 
για τη δουλειά μας καθημερινά μέσα από τα Έργα μας.

Διεύθυνση: Ιαπετού 32, Βιομηχανική Αγίου Αθανασίου, Τηλ.:  0035777771122, Φαξ: 0035725811321, 
Email: info@countouros.com

Περ. 647 CHARALAMBOS PANARIS & ASSOCIATES LTD

Η Charalambos Panaris & Associates Ltd μετά από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια και στον τομέα εξοικονόμη-
σης ενέργειας με τα Φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς επίσης και ως Επίσημοι Αντιπρόσωποι και Εγκαταστάτες της Ηλεκτρι-
κής 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: Γρήγορη Αυξεντίου 42, Άγιος Δoμέτιος, 2360, Λευκωσία, Τηλ.: 0035777771377, 
Email: panaris@spidernet.com.cy

Περ. 
650-651

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, κατά παραγγελία . Διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα θέρμανσης, όπως ενεργειακά 
τζάκια, τζάκια υγραερίου και βιοαιθανόλης. Την φετινή χρονιά η εταιρεία μας θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τις ψηστιέρες 
υγραερίου Napoleon.

Διεύθυνση: Αφροδίτης 7, Βιοτεχνική Ξυλοτύμπου, 7510, Λάρνακα Τηλ: 0035724724333, 0035799665105, 
Φαξ: 0035724724888, Email: lambros.christoforou@cytanet.com.cy Website: www.lambroschristoforou.com






