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Mitsubishi Heavy Industries extensive product range
o	ers the right heat pump to suit every demand.
Our product is a suitable comprehensive solution for
existing buildings and houses as well as new builds. 

ALL-IN-ONE COMBINATION

(Outdoor Unit + HMA system)

ALL-IN-ONE COMBINATION provides the
comprehensive solution for all your
heating, cooling and domestic hot
water needs.

Each ALL-IN-ONE COMBINATION
includes the set of an outdoor unit and 
HMA system, providing an all-inclusive
indoor unit integrating hot water heater,
immersion heater, circulating pump
and climate system within one unit.

• Heating, Cooling and Hot water

• Easy installation and operation
 A single neatly packaged

all-in-one indoor unit and a
well designed outdoor make
the installation as smooth and
straight forward as possible.                

HYDROLUTION
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ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 602
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)

Οδός Αμφιπόλεως 11, Τ.Θ. 24506, 1399 Λευκωσία 
Tel: 22201000 Fax:22201020
Email: eac@eac.com.cy, Website: www.eac.com.cy 

Εκθέματα / Προïόντα / Υπηρεσίες 
- Υπηρεσία e-charge και σταθμοί φόρτισης ηλεκρικών οχημάτων 
- Διαδικασία Σύνδεσης Συστημάτων Συμψηφισμού Μετρήσεων -Net Me-
tering – στο Διαδίκτυο Χαμηλής Τάσης ΑΗΚ.
- Διαδικασία Σύνδεσης Φωτοβολταïκών Συστημάτων με τη μέθοδο 
εφαρμογής της Αυτοπαραγωγής στο Δίκτυο Διανομής.
- Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας.
- Υφισταμένες διαιτιμήσεις ΑΗΚ.
- Σχέδιο έκδοσης λογαριασμών με μηνιαίες δόσεις.
- Διευκολύνσεις για την εξόφληση καθυστερημένων λογαριασμών 
ρεύματος και επιβολή τόκου σε λογαριασμούς που δεν εξοφλούνται 
έγκαιρα.
- Άλλες υπηρεσίες ΑΗΚ

Information on the following:

- E-charge Service and electric vehicles charging stations
- The procedure of connecting Net Metering Systems to the EAC low 
voltage network.
- The procedure of connecting Self Producing Systems to the EAC net-
work.
- Energy saving tipsEAC Tariffs
- Monthly instalments bill settlement plan.
- Facility for the settlement of outstanding electricity bills and interest 
payable on bills that remain unpaid by the due date.
- Other EAC Services.

Λεωφόρος Ακροπόλεως 2 & Οδός Γλαύκου, Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία 
Tel: 22665102, Fax: 22669459
Email: info@oeb.org.cy,  Website: www.oeb.org.cy 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 από 
19 πρωτοπόρους επιχιερηματίες. Σήμερα, τα Μέλη της προέρχονται 
από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και απασχολούν 
πάνω από 75% των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό 
που είναι από τα ψηλότερα στον κόσμο. Η ΟΕΒ είναι παγκύπρια 
ανεξάρτητη οργάνωση που έχει μέλη της 105 Επαγγελματικούς / 
Κλαδικούς Συνδέσμους (11 από τους οποίους δραστηριοποιούνται 
άμεσα με θέματα ενέργειας) και εκατοντάδες επιχειρήσεις στους τομείς 
της Βιομηχανίας, Εμπορίου, Υπηρεσιών, Κατασκευών και Γεωργίας, με 
σύνολο μελών που ξεπερνούν τις 10.000. 
Όραμα της ΟΕΒ είναι:
- Να αποτελέσει καταλυτικό φορέα της κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης και ευημερίας της Κύπρου και να είναι ο κύριος εκφραστής 
και εκπρόσωπος των επιχειρήσεων. 
- Να γίνει φορέας καινοτομίας, καθοδήγησης, αναβάθμισης και πλήρους 
επαγγελματισμού των επιχειρήσεων στην Κύπρο.
- Να είναι ένας εύρωστος και πολιτικά ανεξάρτητος Οργανισμός ο 

οποίος με το κύρος, τη σοβαρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών 
του να είναι ο κατ’εξοχήν έγκυρος οικονομικός φορέας της Κύπρου.

The Cyprus Employers & Industrialists Federation (OEB) was founded in 
1960 by 19 pioneering entrepreneurs. Today its members are active in 
all sectors of the economy and employ more than 75% of the private 
sector’s workforce, a percentage which is one of the highest in the 
world. OEB is a Pancyprian independent organization comprising of 105 
professional/sector associations as well as hundreds of companies from 
the Manufacturing, Services, Commercial, Construction and Agricultural 
Sectors. In total OEB has more than 10.000 Member Enterprises. OEB’s 
visions are:

-  To serve as a dynamic force in Cyprus’ socio-economic development 
and walfare and act as the main advocate and representative of the 
entrepreneurial community.
-  To become the main promoter of innovation, progress and profession-
alism of enterprises in Cyprus.
-  To remain a robust and politically Independent Organisation whose 
status, reliability and quality of services support its role as a leading, 
reputable, economic body of Cyprus.

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2017ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2017ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2017ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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Με εμπειρία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
πέραν των 50MWp σε όλη την Κύπρο

ergoenergy.com.cy77777019 |
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ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 636
A & S Kamilaris Trading Ltd 

31 Michalis Zavou, 4107 Limassol
Tel: 25753555 – 99384888, Fax: 25722020
Email: info@kamilaristrading.com,  
Website: www.kamilaristrading.com
Contact Person: Vangelis Panayiotou

Η εταιρεία A&S Kamilaris Trading LTD  ιδρύθηκε το 1996 και 
κατ’ αρχάς δραστηριοποιείτο μόνο στο χοντρικό εμπόριο , ως 
εισαγωγέας και διανομέας μιας μεγάλης κατηγορίας προϊόντων για 
το σπίτι .Το 2008 ίδρυσε και το κατάστημα Bellagio Home & Garden, 
πού αποτελεί τη εξέλιξη και την μετάβαση της εταιρίας και στον 
λιανικό εμπόριο.
 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.614
A.C. ELECTROLYSIS LIMITED 
    
Mias Millias 2, 2548 Nicosia 
Tel: 96376130
Email: info@electrolysis.com.cy, Website: www.electrolysis.com 

Electrolysis is an engineering consultancy company providing be-
spoke and advanced solutions for the power industry. We specialize 
in Power Systems Modelling, Electromagnetic Interference (EMI), 
Corrosion Protection, Electrical field measurements and Aerial In-
spections. 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.619
AuDeSy LTD
Ηλία Βενέζη 2Α, Γραφείο 303, 2042 Στρόβολος 
Tel: 22768244 / 97652552
Email: audesy@3dr.eu, Website: 3dr.eu & audesy.com
Contact Person: Maria Chrysostomou

• Η AuDeSy ιδρύθηκε το 2001 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
προμηθευτές τεχνικού λογισμικού στην Κύπρο με προσφέροντας 
εφαρμογές για ανάλυση και σχεδιασμό κατασκευών (Σκυρόδεμα, 
Μεταλλικά, Αλουμίνιο, Ξυλεία, Φέρουσα τοιχοποιία), σχεδιασμό CAD 
(progeCAD) και γεωτεχνικές εφαρμογές. Μέσω της συνεργασίας 
της με κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού όπως οι 
3DR.ENGINEERING, Hexagon PPM/Intergraph, FINE και ProgeSOFT 
προσφέρει στους Κύπριους μηχανικούς προηγμένα και αξιόπιστα 
εργαλεία για τις επαγγελματικές τους ανάγκες. Προσφέρει 
εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη στους χρήστες και διοργανώνει 

σεμινάρια και webminrars για Ευρωκώδικες και θέματα σχετικά με 
τη μηχανική.

•  AuDeSy founded in 2001, is one of the largest providers of engi-
neering software in Cyprus in structural analysis and design (Con-
crete, steel, Aluminium, Timber, Masonry structures), CAD design 
(progeCAD), and geotechnical applications. Through alliances with 
leading developers such as 3DR.ENGINEERING, Hexagon PPM/
Intergraph, FINE and ProgeSOFT offers to Cypriot engineers ad-
vanced and trustworthy tools for their professional needs. It offers 
training and continuous support to users and organizes seminars 
and webminrars on Eurocodes and engineering related topics. 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.605
BANK OF CYPRUS 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.603 
CONERCON ENERGY SOLUTIONS LTD
 
2 Syntagmatos Square, Amathus Building, 4th Floor, 3036 Limassol                  
Tel:   25822314, Fax:  25822315
Email: schristoforou@conercon.com, 
Website: www.lanitisenergy.com 

• Η Conercon Energy Solution πρωτοπορεί στο σχεδιασμό, πώληση 
και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Conercon Energy Solutions fully otilives the latest technologies in 
the design, sale and installation of photovoltaics systems.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 658
Cypin Ltd 

138A Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Στρόβολος                
Tel:   22313715, Fax:  22499633
Email: cypinnic@cytanet.com.cy, Website: www.cypin.com 

•  Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Εισαγωγή και Πωλήσεις συστημάτων 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας Mitsubishi Heavy Industries ( 
για 35 χρόνια ) και Thermocold.
•  Exclusive Distribution Import and Sales of Mitsubishi Heavy In-
dustries airconditioning systems and air to water heat pumps ( for 
35 years )and Thermocold. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2017ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2017ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2017ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 2022
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ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.638
D.S. SMART ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD

Christ. Artikouri, Ag. Ioannis, Pitsilia, 4871 Limassol 
Tel: +35799728299, +306942444898
Email: gdialynas1@gmail.com, gd@dialynas.com,
Website: www.dssmartenvis.com 
Contact Person: Georgios Dialynas

Έξυπνες – επώνυμες λύσεις επεξεργασίας νερού & αποβλήτων. 
Μελέτες, συμβουλές, Λειτουργία, Συντήρηση, Εκπαίδευση, Επισκευή 
– αναβάθμιση παλαιών Βιολογικών. Μετατροπή βόθρου σε Βιολογικό. 
Αντιπρόσωποι WATERA S.A. & BIOMICROBICS INC. (USA) – Αξιοπιστία 
– Εγγυήσεις – Χρηματοδότηση έργων.
Smart – famous solutions for water & sewage treatment, Studies – 
Consulting, O&M, Training, Repair & Upgrade of old plants, Distribu-
tors of WATERA S.A. and BIOMICROBICS Inc., Reliability, Experience, 
Guarantees.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 654B  
Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕΚ)

Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4, 2000 
Στρόβολος 
Tel.: 22643000
Email: pkastanias@oeb.org.cy; info@johnsun-solar.com.cy

•  Η κυπριακή βιομηχανία ηλιακών θερμοσιφώνων αντιπροσωπεύεται 
από την Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ), η 
οποία ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες Ενώσεις 
Βιομηχάνων που ιδρύθηκαν στην Κύπρο και φυσικά αποτελεί μέλος 
της ευρύτερης οικογένειας μελών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών 
& Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Σήμερα η ΕΒΗΕΚ απαριθμεί 24 τακτικά 
μέλη-βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και 
εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και 17 συνεργαζόμενα μέλη, 
τα οποία αποτελούν εταιρείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 
την παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων. Λόγω του οράματος που 
είχαν οι άνθρωποι του χώρου, της ωφελιμότητας και της απλότητας 
των ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων, η Κύπρος κατάφερε να 
είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη στην παραγωγή θερμικών ηλιακών 
συστημάτων για ζεστό νερό χρήσης.

•  Solar thermal industry in Cyprus is represented by the Cyprus Union 
of Solar Thermal Industrialists (EBHEK), which was founded in 1977. 
EBHEK constitute one of the first industrial associations founded in 
Cyprus and it is a member of the Cyprus Employers and Industrial-
ists Federation (OEB). Currently, EBHEK has 24 regular members-
industries active on the production and installation of solar therma 

systems and 17 cooperating members, which their activities are indi-
rectly related to the production of solar thermal systems. Due to the 
vision of EBHEK members, as well the benefits and the simplicity of 
solar thermal systems application and operation, Cyprus constitutes 
a pioneer in Europe in the production of solar thermal systems for 
hot water usage.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 659
ERGO HOME ENERGY LTD

Οδός Θεσσαλονίκης 14, Βιομηχανική Περιοχή Εργατών,  
2643 Εργάτες  
Tel: 22505404, Fax: 22256716
Email: energy.sales@ergohomegroup.com   
Website: www.ergoenergy.com.cy 

-  Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση όλων των ειδών 
Φωτοβολταïκών συστημάτων.
-  Ενεργειακές υπηρεσίες ESCO.
-  Ενεργειακοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις απο εγγεγραμμένο ενεργειακό 
ελεγκτή.
-  Προμήθεια και εγκατάσταση χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικών 
σωμάτων.
-  Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με βελτιστοποίηση τάσης στον 
οικιακό και βιομηχανικό τομέα.
-  Supply, installation and maintenance of all kinds of photovoltaic 
systems for households and industrial buildings.
-  ESCO (Energy Service Company).
-  Energy Audits and studies from certified and registered Energy Au-
ditors.
-  Supply of new technology low energy consumption lighting units.
-  Voltage optimization solutions or domestic and industrial consumers. 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.634
ESAVPRO BY VERDEERA

Korytsas 30, 8010 Pafos
Tel: +35799681100
Email: ae@verdeera.com , info@verdeera.com,  
Website: www.esavprobyverdeera.com
Contact Person: Andros Evangelou

Ο σκοπός του συστήματος ESAVPRO είναι να παρέχει άριστη και 
αξιόπιστη ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας με τη σωστή διαχείριση 
όλων των ηλεκτρικών παραμέτρων προς όλες τις ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές για αύξηση στη διάρκεια ζωής τους ενώ 
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ταυτόχρονα να μειώνει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεντρική μονάδα για παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος 400V/230V AC +/-10% 50 Hz, με μέγιστο 
φορτίο 1400 Α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ξεχωριστά για 
διαφορετικές συσκευές / φορτία με τριφασική ή μονοφασική παροχή. 
Η συσκευή εξοικονόμησης ESAVPRO, μπορεί να σχεδιαστεί για 
διαφορετικά φορτία με τριφασική ή μονοφασική παροχή ηλεκτρικού 
από 400V/230V AC +/- 10% 50 Hz, με τη λήψη πραγματικών 
μετρήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των φορτίων πριν από την 
εγκατάστασής της. Το μέγεθός της εξαρτάται από τις πραγματικές 
ληφθείσες μετρήσεις και τις κεντρικές ασφάλειες του κεντρικού 
διακόπτη κάθε εγκατάστασης.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 639
G.N. ECODOMICA LTD

Ανεξαρτησίας 2, Βιομηχανική Περιοχή Άγιος Συλάς, 4193 
Ύψωνας Λεμεσός
Tel: 25712466, Fax: 25712437
Email: info@ecodomica.com.cy, Website: www.ecodomica.com.cy
Contact Person: Xρίστος Βλάχος 

Η Εταιρεία μας  ξεκίνησε την δυναμική της πορεία το 1990 με βασική 
ενασχόληση την  διάθεση προηγμένων δομικών υλικών σε όλη την 
Κυπριακή αγορά, τα οποία προορίζονται κυρίως για την κατασκευή, 
την προστασία και την ποιοτική αναβάθμιση  οικοδομικών έργων.
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ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 655
Gabstore Trading Ltd
   
Λεωφόρος 25ης Μαρτίου 23, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία  
 Tel: 22 512080/1 
Fax: 22 315641
Email: gapstore@cytanet.com.cy

Γερμανικά Πορτοπαράθυρα UPVC & Αλουμίνια Schuco- Elvial
Πόρτες Ασφαλείας Θωρακισμένες
Ρολά – Κουνουπιέρες
Εξωτερική Θερμομόνωση WEBER

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 651
Green Moles Ltd

2 Achepans, Office 12, 8026 Paphos
Tel: 70070008
Email: info@greenmoles.com, Website: www.greenmoles.com
Contact Person: Christos

Green Moles are pioneers in trenchless (no-dig) pipe repairs, CCTV 
pipeline inspections, drain cleaning / unblocking and hydro-jet clean-
ing services in Cyprus. Green Moles are also the distributor of lead-
ing trenchless technology manufacturers including Picote, Sacpro, 
Houseliner, Scanprobe and Dancutter for the markets of Greece and 
Cyprus.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 642Α
HELLENIC TZILALIS (CYPRUS) LTD 

Κυριάκου Μάτση 1Α, ΤΘ 21510, 1510 Λευκωσία Κύπρος
Tel: 22458100, Fax: 22458132
Email: info@htz.com.cy, Website: www.hellenictzilalis.com.cy 
Contact Person: Athina Ioakim 
 
Hellenic Tzilalis was founded in 2001 with its scope of services in pro-
viding Environmental Technology Services including Cleaning and 
Waste Management services. 

It employs more than 700 employees and adheres to strict Health 
and Safety rules and Total Quality Management procedures. Hellenic 
Tzilalis is certified with ISO 9001:2015, 45001:2018, ISO 14001:2015 
and EMAS. 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 646
Innovaland Ltd 

Strovolou 12,2480, Tseri, Nicosia, Cyprus, P.O. Box 11254, 2495, Cyprus
Tel: +357 22 488 999
c@innova.land|www.innova.land
Contact Person: Mr. Christos Loizou            
Mobile: +357 99567853

A future-oriented company determined on creating long-lasting and 
imperishable structures that are essential for the 21st century. We 
strive not only to meet and exceed our client’s expectations, but we 
are also committing to foster long-term partnerships by simply offer-
ing valued construction solutions. The company’s value engineering, 
time effective construction practices, hard work and dedication in 
combination with its excellent business intelligence services prom-
ises of being the best in everything we do.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 656
JOHNSUN HEATERS LTD
   
Βουκουρεστίου 20, Στρόβολος, 2033 Λευκωσία, Τ.Θ. 14001, 2153 
Λευκωσία 
Tel: 22  317170
Fax: 22  317210
Email: info@johnsun-solar.com.cy
Website: www.johnsun-solar.com.cy

Johnsun Heaters Ltd has been manufacturing solar thermal systems 
since 1981. Our extensive experience and quality have made Johnsun 
a household name for Solar Systems. Since 2008 we are offering com-
plete solutions for Photovoltaic systems with unparalleled expertise 
in the field. Products include thermosiphons, force circulation sys-
tems, net-metering PV systems. Self-consumption systems, large PV 
Parks, maintenance services for all solar systems.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.637
KAMARIDIS GLOBALWIRE GROUP

4 th klm Old Nat. Road Thinas-Athinas P.C.: 32200 
Tel: +30 22620 26766, Fax: +30 22620 23523 
Email: office@kamaridis.gr, Website: www.kamaridis.gr 
Contact Person: Irene Kelli 

Company Profile to be included in exhibition catalogue (up to 50 
words): Kamaridis GlobalWire Group was founded in 1976 as a trad-
ing company and today is one of the major industrial groups produc-
ing steel products, manufacturer of Roll-Formed Steel Sheets, Prefab-
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ricated Insulated and Architectural Polyurethane PUR-PIR Panels, RW 
Panels, Special Z, C and U profiles , tubes and hollow sections and the 
leading producer of Black and Galvanized Wires, Construction Nails 
and Wire Mesh, holding a leading position both in Greece and in wid-
er Southeastern Europe through its presence in Greece and Bulgaria.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.637
ΚΑΡΤΑΙΝ S.A 

Καλοχώρι, Βαθύ Αυλίδος, Χαλκίδα, Εύβοια, Ελλάδα P.C.: 34100 
Tel: 22210 32400 
Email: info@kaptain.gr Website: https://kaptain.gr/ 
Contact Person: Ηρακλής Καπετάνιος 

Η Kaptain S.A είναι μια προοδευτική βιομηχανία αυτοματοποιημένης 
παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων που από το 1990 ξεκίνησε να 
δραστηριοποιείται στον τομέα με την εμπορική δραστηριότητα και 
το 2001 εξελίχθηκε σε υψηλών προδιαγραφών παραγωγική μονάδα 
με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 55000 m² και βιομηχανικούς χώρους 
5000 m² στην Αυλίδα Ευβοίας. Η βιομηχανία Kaptain είναι ενεργά 
εξαγωγική σε συνθετικά κουφώματα όλων των διαστάσεων, τύπων 
και χρωμάτων, σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, στην Ασία και την 
Αφρική. Ο στόχος της KAPTAIN S.A. είναι να βρίσκεται πάντα στις 
προτιμήσεις των πελατών που θέλουν να ξεχωρίσουν. 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.637
KARYSTONE SA NATURAL STONES

10th Klm Karystou Xalkidas Greece
Tel: +306932661664, +306979297109, +302224029123,  
Fax: +302224029124,  
Email: info@plakeskarystou.gr, Website: www.plakeskarystou.gr 
Contact Person: Sotirios – Georgious Krisilias

Our company “KARYYSTONE NATURAL STONES” is active in the extrac-
tion and processing of natural Karystos stones from 1968 until today. 
The experienced staff is the strength of our company the privately 
owned Quarry is located in Agios Dimitrios Karystos and the factory of 
natural stone process at 10km of Karystos – Chalkida Road. From 1990 
until today we export the products in many countries mainly Italy, 
France, Austria, Poland, Slovakia, Romania and Cyprus.

 

 

 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.637
LEONTI FOURKIS O.E.

Fusazani Drosia Xalkida, P.C.: 34100
Tel: 6955809091, Fax: 2221081205
Email: info@fourkis.gr, Website: www.fourkis.gr
Contact Person: Leonti Ioanna-Fourkis Ioannis

Στηριζόμαστε  στην γνώση την εμπειρία την τεχνογνωσία χρόνων 
κτίζοντας με ασφάλεια το μέλλον  φροντίζοντας και την τελευταία 
λεπτομέρεια γιατί πιστεύουμε ότι είναι αυτή που τελικά κάνει την 
διαφορά.
Κάθε φορά κτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης που αντέχει στο χρόνο
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ,  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΕΣ 
,ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,  ETALBOND,  INOX  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 641
Luminosity Engineering Technologies

3 Αντρέα Λασκαράτου, 1045 Λευκωσία              
Tel:   22270307
Email: info@ luminosityengtech.com,  
Website: www. luminosityengtech.com

•  Επιθεώρηση και επισκευή σωλήνων χωρίς σκάψιμο, θερμογραφία 
και  προïόντα FLIR, έλεγχος αεροστεγανότητας κτιρίων.
•  Trenchless pipe repairs, thermography and FLIR products, airtight-
ness of buildings (blower door test).  

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 650
METALOUMIN SA

20 Ag. Fanouriou, Axarnes Athens Greece, P.C.: 13678
Tel: +302102463630, Fax: +302102464471
Email: export@metaloumin.gr, Website: www.metaloumin.gr
Contact Person: Valia Sgardeli

Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου από το 1969

Η εταιρία παράγει πιστοποιημένες Θερμοδιακοπτόμενες σειρές για 
Πόρτες και Παράθυρα. 

Από το 2009 εξειδικεύεται στις Βάσεις στήριξης για κρυσταλλικούς 
και byfacial συλλέκτες με Συστήματα:

(α) Αγρού με σταθερή κλίση από γαλβανισμένο χάλυβα, διπάσσαλα 
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ή μονοπάσσαλα
(β) Αγρού με εποχιακή ρύθμιση από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο 
χάλυβα
(γ) Βιομηχανικών οροφών διαφόρων τύπων με ή χωρίς αλλαγή κλίσης
(δ) Επίπεδων ή και Κεκλιμένων οροφών

Από το 2019 έχει αναπτύξει, πιστοποιήσει και παράγει Οριζόντια 
μονοαξονικά tracker με υδραυλικό ή ηλεκτρικό σύστημα.

Δυνατότητα ανοδείωσης για προστασία από τη διάβρωση.
                                                            
Παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη με EN ISO 9001 & EN ISO 
14001 TUV CERT Austria. Διατίθενται τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά 
και Εγγυήσεις για διαγωνισμούς.

Aluminium extrusion industry since 1969

The company produces certified Thermo insulated series for Doors 
& Windows.  

Since 2009, specializes in Mounting structures for crystalline and by-
facial panels with Systems:

(a)   Field with fixed inclination from galvanized steel, double or single 
pole
(b)   Single pole with seasonal inclination from aluminium or galva-
nized steel
(c)   Industrial roofs for different types with or without inclination 
change
(d)   Flat and/ or corrugated roofs

Since 2019 have developed, certified and produces Horizontal Single 
axis Trackers with hydraulic or electrical system.

Anodization finishing against corrosion is provided.

Production process certified to EN ISO 9001 & EN ISO 14001 TUV CERT 
Austria. Appropriate Warrantees and Certificates available for tender 
purposes.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 643
N.A & P The Renovation Group Ltd

52 Leoforos Mesogios Paphos, P.C.: 8280
Tel: 26934622
Email: info@cyprusrenovate.com, 
Website: www.cyprusrenovate.com 
www.waterproofingcyprus.com
Contact Person: Charles Prosser 

Renovation Group are industry leading, in the Thermal Insulation and 
Waterproofing markets within Cyprus. 
The first company to become Certified Thermal Insulation wall fitters in 
2008 and have completed over 500 properties.
Wetsuit® Waterproofing membranes were introduced into Cyprus in 
2018 with training/accreditations  undertaken in the USA by our teams.  

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.609
NEOCHROM LTD
    
Νίκου Παττίχη 41, 3071 Λεμεσός                
Tel:  25770614, Fax:  25770617
Email: info@neochrom.com, Website: www.neochrom.com  

•  Δομικά υλικά, χρώματα, διακοσμιτικά επιχρίσματα, θερμομωνώσεις, 
βερνίκια, συγκολιτικά υλικά, υποστρώματα, πρώτες ύλες, 
ελαφρομπετόν.
•  Building materials, paints, decorative materials, insulation materi-
als, varnish, adhesive, materials substrates, raw materials, light weight 
concrete.  

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 636Α
NOVEL SUGGESTIONS

11-13 Martin Luther King Str., 6057 Larnaca
Tel: 70008207 
Email: info@aquasanacyprus.com,  
Website: www.aquasanacyprus.com
Contact Person: Charalampos Christou

Η εταιρεία μας ασχολείται με την εισαγωγή και εμπόριο φίλτρων νερού 
από την Αμερική. Τα φίλτρα νερού AQUASANA είναι πιστοποιημένα 
με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για την ανώτερη ποιότητα νερού 
στο σπίτι και τον χώρο εργασίας.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 635
Polart Energy Ltd

Σταυρού 56, Στρόβολος Γραφείο 206, 2035 Λευκωσία
Τηλ: 22516435/ 96671758  Φαξ: 22516436
Εmail: energy@polarthousing.com  
Contact Person: Γιώργος Κούμας

Η Polart Energy ιδρύθηκε το 2015 και είναι θυγατρική εταιρεία 
της Polart Housing η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της 
κατασκευής τα τελευταία 30 χρόνια. 
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Η Polart Energy εξειδικεύεται στην εγκατάσταση Φωτοβολταικών 
Συστημάτων ενώ πρωτοπορεί σε ολοκληρωμένες λύσεις  
Ενεργειακής  Αναβάθμισης.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 654A
Portareto Security Doors Ltd

Λεωφόρος Λεμεσού Β1 & Αθαλάσσης 2Β, 2221 Λατσιά 
Τηλ: 96009800
Εmail: info@portareto.com.cy Website: www.portareto.com.cy
Contact Person: Aντώνης Παντελάκης 

H εταιρεία Portαreto είναι μια ταχέως αναπτυσσομένη ελληνική 
εταιρεία στο χώρο της οικιακής ασφάλειας, που ειδικεύεται σε:
•  θωρακισμένες πόρτες ασφάλειας (τυποποιημένων  και ειδικών 
διαστάσεων σε ότι επένδυση θέλει ο πελάτης). 
•  κεντρικές εισόδους πολυκατοικίας. 
•  αξονικές (pivot) σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. 
•  μονόθυρες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. 
•  συρόμενες γυάλινες και magic. 
•  πόρτες ασφάλειας πυρασφάλειας με πιστοποιητικά ifc.
•  πόρτες πυρασφάλειας -αποθήκης /μεταλλικές.
H μεγάλη ποικιλία προϊόντων, η ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, η 
τεχνογνωσία η καινοτομία, η ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι μερικά 
από τα χαρακτηριστικά μας. 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 601 
S. T. PLASTIKON LTD 

Εμπορίου 6Α Βιοτεχνική Ζώνη 2326 Λακατάμια,Τ.Θ. 28262,  2092 
Λευκωσία   
Tel: 22322146/7, Fax: 22323464
Email:  info@plastikon.com.cy, Website: www.plastikon.com.cy 

•  Πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού και άλλων 
χημικών. Φίλτρα νερού κεντρικής παροχής και φίλτρα πόσιμου νερού 
χρήσης και μπάνιου.
•  Cold water polyethylene storage, vessels for water and chemicals. 
Point of entry and point of use water filters and filters for showers.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 665
SKE Engineering GmbH 

SKE Engineering GmbH, Gewerbeallee 13 a, 4221 Steyregg, 
Austria
Tel: +43 664 / 64 10 65, Fax: +43 732 / 64 10 65 – 45
Email: konstantinos.michail@ske-solar.gr,  

Website: www.ske-solar.com

H SKE είναι ο επίσημος διανομέας της Huawei σε 17 χώρες.
Ως Συνεργάτης ( VAP)  της HUAWEI και συνεργάτης τεχνικής 
εξυπηρέτησης για προϊόντα FusionSolar και λύσεις FusionHome, 
προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές στην περιοχή της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης για όλη τη γκάμα των προιόντων οικιακών, 
βιομηχανικών και λύσεων Φωτοβολταικών  μεγάλης κλίμακας.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 657
Suntechnics Ltd 

Νίκου Παττίχη 107Β, 3070 Λεμεσός 
Tel: 25734911, Fax: 25734810
Email: info@geg.com.cy , Website: www.geg.com.cy

Οι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας: 
• Διαχείριση Έργων 29.72MW, Λειτουργία & Συντήρηση 
Φωτοβολταϊκών Πάρκων, περισσότερο από 40MW
•  Συμβολή στην υλοποίηση έργων που προκύπτουν από το - 
συνδεδεμένο με τον Όμιλο Green Energy - Ενεργειακό Επενδυτικό 
Ταμείο 
•  Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (οικιστικό net metering) 
•  Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής (εμπορικού χαρακτήρα 
έργα) 
•  Συμμετοχή / συμβολή σε έργα ESCOs-Energy Services Companies
•  Ανακύκλωση και Άντληση νερού με Φωτοβολταϊκά Συστήματα

The company’s areas of industry: 
•  Project Management for 29.72MW and Operation & Maintenance 
for more than 40MW Photovoltaic parks 
•  Contribution to the implementation of projects by the ENERGY 
FUND set up by the Group Shareholders and various entrepreneurs 
•  Grid Photovoltaic (residential net metering) 
•  Self-generation (commercial projects) 
•  Contribution to ESCOs projects - Energy Services Companies
•  Recycling and pumping water with solar panels 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 640 
TKN DESIGN & CONSTRUCTION LTD

11 Kimonos Str., Strovolos, Nicosia
Tel: 70004455, 98511157
Email: info@tknhomes.com
Website: www.tknhomes.com

H εταιρεία TKN Homes προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού και 
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κατασκευής, 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, 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.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 626
Trikkis Energy Ltd

Κυριάκου Μάτση 25, 4524 Λευκωσία 
Tel: 70003242, Fax: 25771005
Email: solar@trikkis.com 

• 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.
•  Trikkis Energy, a member of Trikkis Group, which has been operat-
ing successfully in the Cypriot market since 1961, having as main field 
of operations the trading, processing and distribution of glass, started 
operating in the field of renewable energy technologies in 2005.The 
company covers the whole range of services in the field such as: study, 
import, distribution, installation, supervision and maintenance of pho-
tovoltaic systems, is a member of the Energy Foundation and is regis-
tered with the Association of Companies of Renewable Energy Sources 

of Cyprus (seapek.com)
International certifications (ISO 9001, OSHAS 18001, ISO 14001), com-
bined with the company’s experience, credibility and cooperation with 
leading European suppliers, have established it as one of the leading 
companies in the field of PV systems. Trikkis Energy aims to improve eve-
ryday life for everyone through energy: Power generation and alloca-
tion for a better lifestyle. Rational design of energy systems with the aim 
of maximizing savings, considering all modern techniques and equip-
ment, in comparison with the relative costs. Production of the energy 
required from renewable sources. The above are achieved through the 
innovative quality products and services offered by the company in co-
operation with leading European manufacturers, as well as through the 
well-trained and experienced personnel.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.629
Valed LED Signs Ltd 

Kleopatras 44 Str, 3042 Limassol, Cyprus
Mob : 95 134533/ 95 915449, Fax: 25 761101
Email:  info@valedsigns.com,  
Website: http://www.valedsigns.com
Contact Person: Valantis  Chrysostomou 

VALED Led Signs Ltd is one of the most competitive provider of LED 
Signage Solutions in Cyprus. Specialist in the Design, Installation, Cus-
tom size Development and Service of high quality LED Signs, Boards, 
Indoor and Outdoor LED Video Walls.
Friendly, knowledgeable and technically experienced staff and quali-
fied engineers.

Our goal is the best possible promotion of every business and product 
using dynamic advertising.

All our products are environmentally-friendly.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.611
Veludas International Ltd
  
Ifigeneias 24G, Strovolos, P.O.Box 2007
Tel: 22572555
Email: info@veluda.com.cy
Website: www.veluda.com.cy
Contact Person: Baxevanis Panagiotis 
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ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 654
VMG Satherm Ltd 

Σπύρου Κυπριανού 17, Μέσα Γειτονιά, MBC Business Center, 4001 
Λεμεσός 
Tel: 99940961/ 77771166
Email: Taline.Tavian@vmg.eu  Website: vmgsatherm.com  

VMG Satherm Ltd. Μια σύγχρονη εταιρεία με σεβασμό στο περιβάλλον

Η VMG Satherm LTD  εξειδικεύεται στη δημιουργία και διάθεση 
πριϊόντων πέλετ.
Διαθέτει σύγχρονη τεχνικό-υλική και αποθηκευτική
υποδομή, καθώς και άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, καταρτισμένο σε 
επιχειρήσεις - κατασκευαστές των διαφόρων εξοπλισμών και
συστημάτων πέλετ. Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα προϊόντων 
και υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνολογία πέλετ. Αυτό 
περιλαμβάνει την πώληση πέλετ, οικιακών τζακιών και λεβήτων 
πέλετ, βιομηχανικών λεβήτων πέλετ, την εγκατάσταση, την τεχνική 
υποστήριξη μετά την πώληση, καθώς και την πώληση και εγκατάσταση 
ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και ατμολεβήτων πέλετ. 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤ. 647
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1076 Λευκωσία 
Tel: 22867100, Fax: 22375120
Email: perm.sec@mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.619A
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Block A, Γρ.2 1080 
Λευκωσία                  
Tel:  22672866, Fax:  22674650
Email: info@spolmik.org, Website: www.spolmik.org 

O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου ιδρύθηκε το 1992 και 
είναι η επαγγελματική οργάνωση των Πολιτικών Μηχανικών της 
Κύπρου.  Είναι ο εκπρόσωπος των Πολιτικών Μηχανικών σε όλους 
τους οργανισμούς της Κύπρου καθώς και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή 
χώρο και απαριθμεί πέραν των 2000 Μελών.  Οι Σκοποί του ΣΠΟΛΜΗΚ 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προώθηση και ανάπτυξη της 
επιστήμης της Πολιτικής Μηχανικής στην Κύπρο, την προστασία και 
κατοχύρωση του Επαγγέλματος του Πολιτικού.

 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ. 606
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΚ)

Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4, 2000 
Στρόβολος 
Tel.: 22643000
Email: mpapageorgiou@oeb.org.cy; ketonis@wincono.com 
Κύριοι σκοποί του Συνδέσμου είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών 
του υδρογόνου ώστε αυτές (α) να διαδραματίσουν βασικό ρόλο 
στην ενεργειακή μετάβαση, (β) να συμβάλουν στη διαφοροποίηση 
των ενεργειακών πηγών, (γ) να προωθούν τις επιχειρηματικές και 
τεχνολογικές καινοτομίες ως κινητήριες δυνάμεις για μακροπρόθεσμη 
οικονομική ανάπτυξη, και (δ) να συνδράμουν στη μείωση της χρήσης 
συμβατικών καυσίμων – επομένως και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου – σε τομείς υψηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
The main objectives of the Association are the utilisation of hydrogen 
technologies to play a key role in the energy transition, the contribu-
tion to the diversification of energy sources, the promotion of busi-
ness and technological innovations as drivers for long-term economic 
growth, and to help reduce the use of conventional fuels – and there-
fore greenhouse gas emissions – in various sectors.

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.604
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος

Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη
Τηλ.:22408965, Φαξ:22774945
Email: apafiti@environment.moa.gov.cy  
Website: www.moa.gov.cy/ environment 

ΑΡ. ΠΕΡΙΠ.636B
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS ENERGY AGENCY 

Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία 
Tel: 22667716, Fax: 22667736
Email: info@cea.org.cy 

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Η σύσταση 
και η λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου συγχρηματοδοτήθηκε 
απο την Ευρωπαïκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «Ευφυής 
Ενέργεια για της Ευρώπη» και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, 
για τρία χρόνια.

The Cyprus Energy Agency (CEA) is an independent, non-governmen-
tal, non-profit organization, founded in 2009. CEA was co-founded 
by the European Commission, through the Programme «Intelligent 
Energy for Europe» and by the Cyprus Union of Communities, for its 
establishment and first three years of operation.
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t: 2287 2080, 9955 1877
ttwsandm@gmail.com

Παρέχουμε υπηρεσίες 
που καλύπτουν όλο το 

φάσμα της εκτυπωτικής 
παραγωγής!



t: 2287 2080, 9955 1877
ttwsandm@gmail.com

Παρέχουμε υπηρεσίες 
που καλύπτουν όλο το 

φάσμα της εκτυπωτικής 
παραγωγής!

Σας προσκαλούμε να συνεργαστείτε με τον μεγαλύτερο όμιλο 
εκτυπωτικών και προωθητικών/διαφημιστικών υπηρεσιών  
στην Κύπρο.

1. Εκτύπωση για εφημερίδες, περιοδικά, χαρτικά γραφείου, προσκλητήρια 
γάμου και βάπτισης καθώς επίσης γενικού τύπου έντυπα.
 
2.  Ημερολόγια και άλλου τύπου διαφημιστικά (memo sticks and pads) τα 
οποία έχουν σαν πρώτη ύλη το χαρτί.
 
3. Διαθέτουμε τις πιο σύγχρονες μηχανές για ψηφιακή εκτύπωση  
(Digital Printing) για μικρές ποσότητες, γρήγορη παράδοση και 
οικονομικές λύσεις.
 
4. Ασχολούμαστε επίσης με την εκτύπωση πανό σε πλαστικά ή/και 
μεταλλικά/alucobond υλικά για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, 
όπως και ντύσιμο αυτοκινήτων, βιτρινών ταμπέλες όλων των ειδών και 
μεγεθών.
 
5. Αυτοκόλλητα όλων των τύπων και μεγεθών όπως και ντύσιμο μεγάλων 
επιφανειών για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

6. Διαθέτουμε επίσης ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ με 
περισσότερο από 150 σημεία ανά το παγκύπριο. (ζητήστε πληροφορίες 
για διαθέσιμα σημεία και προσφορά)

7. Διαφημιστική καμπάνια σε περίπτερα της αλυσίδας SO EASY με 
επισκεψιμότητα  πέραν των 3.000.000 ετησίως (ζητήστε πληροφορίες και 
φωτογραφίες για προφορά)

8. Εξειδίκευση σε προϊόντα κυτιοποιιας (packaging)
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