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Metropolitan is Cyfield’s new state-of-the-art business centre that 
is under construction at the heart of Nicosia’s commercial district. 
The high-rise building is located on Spyrou Kyprianou Avenue in 
one of the capital's busiest avenues. It’s strategic location in the 
centre of Nicosia provides easy access to other business centres, 
banks and shops. 

Metropolitan is a 19-floor high-rise building with panoramic views 
from all floors. The Building offers office space on 17 floors a luxury 
reception area, a mezzanine, a mechanical floor and 3 spacious 
parking basements.

The building’s roof garden can be used for corporate
entertaining events offering an exceptional advantage to the 
occupants.  Metropolitan is equipped with the latest 
technology to facilitate the current and the future business 
requirements with ample flexibility to re-arrange the working 
space if required.

Το Metropolitan είναι το νέο επιχειρηματικό κτίριο της Cyfield που 
βρίσκεται υπό κατασκευή στο κέντρο της Λευκωσίας. Το κτίριο 
βρίσκεται στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού σε έναν από τους πιο 
πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας. 
Η στρατηγική θέση παρέχει εύκολη πρόσβαση σε άλλα 
επιχειρηματικά κέντρα, τράπεζες και καταστήματα. 

Το Metropolitan είναι ένα κτίριο 19 ορόφων με πανοραμική θέα 
από όλους τους ορόφους. Διαθέτει 17 ορόφους  γραφειακούς 
χώρους, ένα πολυτελές χώρο υποδοχής για τους εργαζόμενους 
και τους πελάτες τους, ένα ημιώροφο, ένα μηχανολογικό όροφο 
και 3 άνετους υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Το roof garden του κτιρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εταιρικές 
εκδηλώσεις προσφέροντας ένα εξαιρετικό περιβάλλον στους 
εργαζομένους και τους φιλοξενούμενους τους. Το κτίριο είναι 
εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να 
διευκολύνει τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές 
απαιτήσεις και πρόνοιες για εύκολη αναδιαρρύθμιση στις θέσεις 
εργασίας εάν και εφόσον χρειαστεί.





TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Thermal and sound insultation
- Concealed VRV air conditioning 
- Ventilation systems 
- Lighting system
- Security  System
- Fire protection and fire extinguishing systems
- Double-glazing façade 
- Fibre-optic cables
- Provision for smart building automations
- High quality raised floor
- Flexible distribution of services to the working stations
- Provision for CCTV Security cameras
- Provision for controlled Access System 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
- Θερμική και της ηχητική μόνωση 
- Σύστημα κλιματισμού VRV 
- Σύστημα εξαερισμού 
- Σύστημα φωτισμού 
- Σύστημα ασφαλείας
- Σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης 
- Διπλός υαλοπίνακας για εξοικονόμηση ενέργειας
- Καλώδια οπτικών ινών 
- Πρόνοιες υτοματισμών που κάνουν το κτίριο “έξυπνο”
- Υψηλής ποιότητας υπερυψωμένο δάπεδο
- Ευέλικτη διανομή υπηρεσιών προς τα γραφεία
- Πρόνοιες για σύστημα παρακολούθησης CCTV
- Πρόνοιες για σύστημα ελέγχου εισόδου

Metropolitan is a modern 19-level office complex with 
more than 6.500 square meters  of office space over 19 
floors.  It also  has a  beautiful roof garden. 
The impressive lobby of the building leads to the 
modern designed workplaces and the roof garden with 
spectacular views of the city center.

Το  Metropolitan  είναι ένα σύγχρονο γραφειακό κτίριο 
19 επιπέδων με περισσότερα από 6.500 τετραγωνικά 
μέτρα σε 19 ορόφους. Διαθέτει επίσης ένα πανέμορφο 
roof garden. Το εντυπωσιακό λόμπι του κτιρίου οδηγεί 
στους μοντέρνους χώρους εργασίας  καταλήγοντας 
στον κήπο οροφής με την εντυπωσιακή θέα του κέντρου 
της πόλης.



GROUND FLOOR & MEZZANINE

Spyrou Kyprianou Avenue NOT TO SCALE



TYPICAL FLOOR (LEVEL 5-19)

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Thermal and sound insultation
- Concealed VRV air conditioning 
- Ventilation systems 
- Lighting system
- Security  System
- Fire protection and fire extinguishing systems
- Double-glazing façade 
- Fibre-optic cables
- Provision for smart building automations
- High quality raised floor
- Flexible distribution of services to the working stations
- Provision for CCTV Security cameras
- Provision for controlled Access System 
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UNDERGROUND - PARKINGS
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Spyrou Kyprianou Avenue

STORAGE & MECHANICAL FLOOR (LEVEL 3 & 4)
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Spyrou Kyprianou Avenue

ROOF GARDEN
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LOCATION

All dimensions are in m2

COVERED
TERRACE

TOTAL 
COVERED AREASFLOOR INTERNAL COVERED AREA COMMON

AREAS

292
184
190
286
259
66

4,903
719
719
719

2,157

34
0
0
0
26
0

429

401
289
263
359
358
145

6,827
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1,496

LEVEL 1 - GF
LEVEL 2 - M

LEVEL 3 - MECH
LEVEL 4 - SERVER- STORE

LEVEL 5-19
ROOF GARDEN

TOTAL
BASEMENT 1
BASEMENT 2
BASEMENT 3
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198
280

13 PARKING SPACES

14 PARKING SPACES

16 PARKING SPACES

43 PARKING SPACES
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OTHER PROJECTS:

HEADQUARTERS:
CYFIELD TOWER
132 LIMASSOL AVENUE
2015 NICOSIA, CYPRUS
TEL: +35722427230
FAX: +35722495203

ATHENS OFFICE:
CYFIELD TOWER
22 KATECHAKI AVENUE
ATHENS, GREECE
TEL: +302106754292
FAX: +302106754293

CAIRO OFFICE:
SUITE 62
124 OTHMAN IBN AFFAN STREET
HELIOPOLIS, CAIRO, EGYPT
TEL: +20227744004
FAX: +20227744001

CONTACT US:

ARC SHIP, LIMASSOL (17 STOREY BUILDING) 360 NICOSIA (34 STOREY BUILDING)ALTHEA, LARNACA (11 STOREY BUILDING)

PWC HEADQUARTERS, NICOSIA (9 STOREY OFFICE BUILDING)CAPITAL GATE (7 STOREY OFFICE BUILDING)

ALEXANDRAS, ATHENS (8 STOREY OFFICE BUILDING)

sales@cyfieldgroup.com www.cyfieldgroup.com Freephone 8000 57 57 @cyfieldgroup

The Cyfield Group is a European Development and Construction Group, established in Cyprus in 1990, operating in all areas of the 
construction industry: land development, contracting of public and private infrastructure projects, production and trading of 
specialized building materials, and lately energy production from renewable sources. We design, build and market all kinds of 
properties in Cyprus and Greece. Our portfolio includes top grade Commercial buildings and all types of Residential 
buildings. We also build industrial and public buildings on behalf of public and private organizations. Cyfield Group has slowly and 
steadily evolved into one of largest groups of its kind in the region with operations in Cyprus, Greece and Egypt. Our goal is to 
deliver projects that benefit individuals, corporations and industry, and represent the way forward for society as a whole. Our high 
standards of quality, reliability, stability, focused business strategies and strong ethics have strengthened the Group’s advance-
ment and success over time. And yet, we view each project as a new challenge, as well as another unique 
opportunity to demonstrate our definition of success: to build lasting relations with our customers, associates, personnel and the 
community at large. When dealing with clients, whether they are private individuals, companies or local and government authori-
ties, we our approach is always marked by trust, openness and personal touch, in terms of our communication and cooperation 
with each one.

Ο Όμιλος Cyfield ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1990 και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας: ανάπτυξη 
γης, δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής, παραγωγή και εμπορία εξειδικευμένων δομικών υλικών και ενέργεια. Σχεδιάζουμε, 
κατασκευάζουμε και πουλούμε όλα τα είδη των ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει κορυφαία 
εμπορικά κτίρια και όλους τους τύπους οικιστικών κτιρίων. Κατασκευάζουμε επίσης βιομηχανικά και επαγγελματικά κτίρια για 
λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Ο όμιλος Cyfield εξελίχθηκε σε ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του 
είδους του με δραστηριότητες στην Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο. Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας, σταθερότητας, οι 
επικεντρωμένες επιχειρηματικές στρατηγικές και οι ηθικές αρχές μας, έχουν ενισχύσει την πρόοδο και την επιτυχία του Ομίλου. Παρ 
'όλα αυτά, βλέπουμε κάθε έργο ως νέα πρόκληση, καθώς και μια άλλη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε διαρκείς και υγιείς 
σχέσεις με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, το προσωπικό και την κοινότητα γενικότερα. Όταν ασχολούμαστε με πελάτες, 
είτε πρόκειται για ιδιώτες, εταιρείες ή τοπικές και κυβερνητικές αρχές, η προσέγγισή μας χαρακτηρίζεται πάντα από εμπιστοσύνη, 
ανοιχτό πνεύμα επικοινωνίας και συνεργασίας και προσωπικό ενδιαφέρον στον κάθε ένα. 
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