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• Παρά πολύ κοντά στο Μετρό (στάση Πανόρμου)

• Very close to the Metro (Panormou Station)

• Κοντά στο κέντρο (αγορά και μαγαζιά όπως café –

• Close to the city center

Bar – restaurants )

• Κοντά σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αστικές
συγκοινωνίες (Πανόρμου –Λ. Αλεξάνδρας –Κηφισίας )
• Κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία και μεγάλες
δημόσιες υπηρεσίες (Άρειως Πάγος - Πρωτοδικείο υπουργεία κ.τλ)

• Σε κομβικό σημείο αναφορικά με τις Πανεπιστη
μιακές σχολές.

• Easy access to the main roads and urban
transport (Panormou - Alexandras - Kifissias)
• Near schools, hospitals and public services
(Courts, Ministries etc)

• At a focal point regarding university and
colleges.

location

the building
Στην οδό Χατζηκωνσταντή, στους Αμπελόκηπους, πολύ
κοντά στο Μετρό (στάση Πανόρμου) έχουμε σχεδιάσει
ένα μοντέρνο οκταόροφο κτίριο με διαμπερή διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου. Tο κτίριο διαθέτει επίσης
πιλοτή με την κεντρική είσοδο και θέσεις στάθμευσης και
ένα υπόγειο επίπεδο με θέσεις στάθμευσης και αποθήκες.

In one of the most central areas of Athens, in Ampelokipoi, on Chatzikosntanti Street, we have created our
new residential proposal: a contemporary eight storey
building with modern one-bedroom apartments, for
individuals who want to live close to the centre of the
capital.

Είναι ένα κτίριο νέας γενιάς, με μοντέρνο σχεδιασμό, The building is located very close to Panormou Metro
σύγχρονη και ενεργειακή κατασκευή, σύνδεση με φυσικό Station within a short distance from shops, cafes, bars,
αέριο και εξαιρετικής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζοντας schools and major universities with easy access to the
άνετη διαβίωση και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
centre of Athens and the airport.
Είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας, σε περιοχή με μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέριες, τράπεζες και άλλες υπηρεσίες. Πλησίον υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία και μεγάλες
δημόσιες υπηρεσίες, με πολύ εύκολη πρόσβαση στους
κεντρικούς οδικούς άξονες και αστικές συγκοινωνίες
(Πανόρμου –Λ. Αλεξάνδρας –Κηφισίας).

The contemporary architecture and carefully designed
apartments offer comfort and functionality, whereas
the high quality standards in construction and materials raise the standard of living.

Η αγορά κατοικίας είναι ίσως η σημαντικότερη οικονομική επένδυση της ζωής μας. Εμείς της δίνουμε πραγματική αξία προσφέροντας σας ποιότητα κατασκευής,
συνέπεια στην παράδοση και σίγουρο τίτλο ιδιοκτησίας.

Buying a home is probably the biggest financial investment of our lives. Cyfield provides real added value by
offering excellent location, quality construction, reliability in delivery and secure title deeds.

The Class A Energy Certificate of the building ensures a
Το κτίριο βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά στην high level of comfort with low energy consumption and
expense.
πρόσβαση στις κυριότερες Πανεπιστημιακές σχολές.

FLOOR PLANS

1st, 2nd, 3rd floor

APARTMENT

BEDS

BATHS

INTERNAL
COVERED AREA

COVERED
TERRACES

TOTAL
COVERED AREAS

101/201

1

1

49

15

64

102/202

1

1

51

15

66

301

1

1

49

13

62

302

1

1

51

16

68
All dimensions are in m2

FLOOR PLANS

4th, 5th, 6th floor

APARTMENT

BEDS

BATHS

INTERNAL
COVERED AREA

COVERED
TERRACES

TOTAL
COVERED AREAS

401

1

1

49

14

63

402

1

1

51

15

66

501/601

1

1

52

8

60

502/602

1

1

51

16

67
All dimensions are in m2

FLOOR PLANS

7th, 8th floor

APARTMENT

BEDS

BATHS

INTERNAL
COVERED AREA

COVERED
TERRACES

TOTAL
COVERED AREAS

701/801

1

1

52

9

62

702/802

1

1

51

15

66
All dimensions are in m2

FLOOR PLANS

ground & basement floor

CYFIELD is one of the leading development companies in Cyprus and Greece. Established in Nicosia 28 years
ago, it designs, builds and markets all types of quality residential, commercial and industrial buildings.

OTHER PROJECTS

Panopis 4, Glyfada

Alexandras, Athens

Glyfada, Residence

Althea, Larnaca

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.

ARC Ship, Limassol

360 Nicosia

The Cyfield Group was 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.

Contact us:
HEADQUARTERS:
CYFIELD TOWER
132 Limassol Avenue
2015 Nicosia, CYPRUS
Tel: +35722427230
Fax: +35722495203

8000 5757 - freeline

ATHENS OFFICE:
CYFIELD TOWER
22 Katechaki Avenue
Athens, GREECE
Tel: +302106754292
Fax: +302106754293

www.cyfieldgroup.com

CAIRO OFFICE:
Suite 62
124 Othman Ibn Affan Street
Heliopolis, Cairo, EGYPT
Tel: +20227744004
Fax: +20227744001

sales@cyfieldgroup.com

@cyfieldgroup
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