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Οι ιδέες γεννιούνται
από τις ανάγκες μας.
Για δημιουργία. Για να δώσουν 
λύσεις. Για ευχαρίστηση.
Για να πάρουν κάποια μορφή 
χρειάζεται η ενέργεια κάποιου 
ανθρώπου. Για να πάρουν
την ιδανική μορφή χρειάζεται
ο κατάλληλος άνθρωπος.
Για να κατασκευάσει ακριβώς
τις ιδέες σας.
Ideas are born from our needs. 
To create. To give solutions.
For pleasure. The energy
of a person forms the ideas.
Your ideas require the expertise 
of a craftsman to reach
the final product.
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Μελέτη σκοπιμότητας
Feasibility study

Έρευνα & δείγματα
Research & samples

Κοστολόγηση
Cost estimate

ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
PRODuCTIOn CYClE



Προσχέδια
Shop drawings

Προγραμματισμός
& Διοίκηση έργου
Planning
& Project managment

Παραγωγή
Production

Ποιοτικός έλεγχος
Quality control

Εγκατάσταση
Installation
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ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΜΕ ΠΑΘΟΣ
Η Evripidou Woodwork, ιδρύθηκε από την εταιρεία
Στέφος Ευριπίδου το 1974. Τα κεντρικά γραφεία
όπως και το εργοστάσιο βρίσκονται στη Λεμεσό.
Μέσα από την πολυετή της πορεία, η Evripidou Woodwork
έχει αναλάβει μια πλειάδα εμπορικών, οικιστικών
και τουριστικών έργων στην Κύπρο.
Η εταιρεία έχει κερδίσει την αναγνώριση και την προτίμηση
των πελατών της, χάρις τον εξαιρετικό σχεδιασμό
και κατασκευή ξύλινων επενδύσεων και επίπλων.
Από την ίδρυση της, η Evripidou Woodwork, αντιμετωπίζει 
κάθε έργο ως μια ξεχωριστή πρόκληση.
Ξεκίνησε ως ένα μικρό ξυλουργείο το οποίο ειδικευόταν
στην κατασκευή κουζινών και επίπλων. Σήμερα και έπειτα
από 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας, η εταιρεία θεωρείται
ως μια από τις μεγαλύτερες στο είδος της, αναλαμβάνοντας 
τον εξ’ολοκλήρου συντονισμό και επίβλεψη έργων 
ανεξαρτήτου μεγέθους, προσφέροντας και σχεδιαστικές 
υπηρεσίες.
Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξή, η καινοτομία, το έμπειρο 
προσωπικό και η αφοσίωση στην επίτευξη κορυφαίων 
αποτελεσμάτων, οδήγησαν αυτό το μικρό ξυλουργείο
σε ένα τελευταίας τεχνολογίας εργοστάσιο 3000 m2.
Βρισκόμαστε εδώ για να παρέχουμε τις καλύτερες
υπηρεσίες στην αγορά.

WHAT WE DO

A HISTORY BuIlT
WITH PASSIOn
Evripidou Woodwork was established by Stefos Evripidou
in 1974. The head offices and manufacturing facility that
are based in limassol, Cyprus, have designed and built 
a wide range of institutional, commercial and residential 
projects in Cyprus. Evripidou Woodwork has gained a 
distinctive reputation for its rigorous approach to the design
and construction of quality custom-made fixed and movable 
furniture for the hospitality industry, restaurants, cafes, 
offices, fashion shops, exclusive residences and residential 
complexes.
The company has approached each of its projects
as an individual challenge. It began its success as a skilled 
joinery specializing in custom-made kitchens and furniture. 
Today, after 4 decades, the company is seen as one
of the most reliable woodwork contractors of the island
able to handle procurement, project and site management
as well as design services.
Continuous technological innovation, experienced craftsmen 
and dedication to the highest standard of quality,
led the small artisan factory to a modern and functional
plant product of 3.000 sqm. We are here to guarantee
the very best service in the industry.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
& ΔΕΣΜΕΥΣΗ
H φιλοσοφία turn-key της Evripidou Woodwork,
απευθύνεται σε κάθε έργο, ανεξαρτήτου μεγέθους.
Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:
1 Mελέτη του έργου με ακριβή εκτίμηση
 του συνολικού προϋπολογισμού
2 Δημιουργία προσχεδίων των κατασκευών
 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχεδιαστή,
 αρχιτέκτονα ή διακοσμητή
3 Σχεδιασμός κατασκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες
 του πελάτη σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχεδιαστής
4 Κατασκευή όλων των προιόντων στις εγκαταστάσεις
 της εταιρείας
5 Συνεχής και αυστηρός έλεγχος ποιότητας
6 Ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε έργου
7 Προγραμματισμός, συντονισμός και παράδοση
 εντός χρονοδιαγραμμάτων
8 Κοστολόγηση
9 Τοποθέτηση από το εξειδικευμένο προσωπικό
 της εταιρείας

SERVICE
& DEDICATIOn
Evripidou Woodwork turn-key service is addressed
to all projects of all scales. The main services
are the following:
1 Project feasibility study, with an accurate evaluation
 of the overall budget approach
2 Construction shop-drawings of items to be produced
 on the designer’s specifications
3 Construction drawings of items to be produced
 according to the client’s instructions whenever
 the collaboration with a designer is not available
4 In house manufacturing of all wooden items such
 as case goods, fixed joinery, door, etc
5 Continuous and severe quality control
 on all items produced
6 Full project and site management
7 Time scheduling
8 Budgeting
9 Site installation executed by our in house team
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με σκοπό τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά κτίρια, 
επαγγελματικούς χώρους, οικίες και οικιστικά συγκροτήματα, 
η Evripidou Woodwork συνεργάζεται με αναγνωρισμένους 
Κύπριους και ξένους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές.
Η ομάδα σχεδιαστών της εταιρείας, μπορεί επίσης
να συνεργαστεί απευθείας με τον πελάτη για την κατασκευή 
επίπλων και ξύλινων επενδύσεων.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Η μονάδα παραγωγής της Evripidou Woodwork,
εγγυάται ότι κάθε έργο επωφελείται της προσοχής
και της πολύχρονης εμπειρίας των ανθρώπων της.
Προσφέρει στους πελάτες σιγουριά σε ότι αφορά 
την παράδοση εντός χρονοδιαγραμμάτων και εντός 
προϋπολογισμού, χωρίς ποτέ να συμβιβάζει την ποιότητα. 

COllABORATIOnS
Evripidou Woodwork works with renowned Cypriot
and international architects and designers, to design
and realize the interiors of hotels, restaurants / cafes, 
commercial spaces, offices, residential complexes
and residences. The company’s team also collaborates 
directly with the client for the production of furnishings
when an interior or an architect is not available.

CERTAInTY
The woodwork production unit ensures that every project 
benefits fully from the experience and expertise gained
from over 40 years in the industry. It offers its clients 
certainty in the field of delivering on time and within
budget without compromising quality.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΗΝ EVRIPIDOu
WOODWORK 
1 Φιλοσοφία turn-key: Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται
 εντός της εταιρείας, επιτρέποντας τον τέλειο συντονισμό
 μεταξύ τμήματος πωλήσεων και παραγωγής
2 Διατίθεται μια τεράστια γκάμα προϊόντων, υλικών,
 χρωματισμών, φινιρισμάτων και αξεσουάρ
 προσφέροντας έτσι καινοτόμες λύσεις
 για οποιοδήποτε έργο
3 Κορυφαία ποιότητα χάρις τον έλεγχο
 που πραγματοποιείται στον κύκλο παραγωγής,
 από την επιλογή του αρχικού υλικού μέχρι την φύλαξη
 και τοποθέτηση προϊόντων
4 Ανταπόκριση στα χρονοδιαγράμματα
 και σε κάθε προϋπολογισμό

WHY CHOOSInG 
EVRIPIDOu
WOODWORK
1 Τurn-key solution: All services and products are provided
 and manufactured within the same company, resulting
 in excellent co-ordination of the sales and the execution
 team
2 Α varied and  rationalized range of products, where
 one can find innovative furnishing solutions for all home
 and non-domestic environments, with a uniquely
 varied and flexible range of finishes, colors, materials
 and accessories
3 Τhe highest quality, the result of having direct control
 over each stage of the production cycle, from
 the selection of raw materials to the packing
 and delivery of the products, using a combination
 of skilled labor and the most advanced technology
 available
4 Εxperience on delivering projects on time and in budget
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Το ανθρώπινο δυναμικό της Evripidou Woodwork
είναι μια ομοιογενής ομάδα διαχειριστών έργων
και έμπειρων τεχνητών που δουλεύουν μαζί αρκετά χρόνια.
Η εξειδίκευση, η εμπειρία, ο ενθουσιασμός, η συνεχής 
αναζήτηση για το τέλειο αποτέλεσμα, είναι μερικά
από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων της εταιρείας
τα οποία μπορούν να εγγυηθούν την ιδανική λύση
για οποιοδήποτε έργο.

OuR TEAM
Evripidou Woodwork’s human resource is consisted
of a homogeneous team of project managers,
and experienced craftsmen who have long been involved
in the woodwork industry. The expertise, experience,
passion and tendency for perfection are amongst
the few qualities that the company’s people share.
This combination of skills ensures that every project
benefits fully from the experience and expertise gained
from 40 years in the industry. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Η Evripidou Woodwork στεγάζεται σε νέες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Άγιος Συλά
στη Λεμεσό. To υπερσύγχρονο εργοστάσιο μεγέθους
3000 m2, στεγάζει την εταιρεία, το ανθρώπινο δυναμικό
και τη μονάδα παραγωγής, βασικά συστατικά τα οποία
είναι αναγκαία για την κατασκευή των προϊόντων της.

PREMISES
The manufacturing plant is located in Ayios Sylas industrial
area in limassol. A new innovative production plant covers 
an area of 3.000 sqm and forms the home of Evripidou 
furnishing systems. This new production unit possesses
the technological and human resources which are essential
to the high volume production of furnishing.
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ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ως πρωτοπόρος στο είδος της, η Evripidou Woodwork
έχει επενδύσει σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ενώ έχει 
προχωρήσει στην αυτοματοποίηση και συστηματοποίηση
των εργασιών της. Πλεονεκτήματα τα οποία της επιτρέπουν
στο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ακόμα και του πιο 
απαιτητικού πελάτη, κατασκευάζοντας κορυφαίας ποιότητας 
προϊόντα με αλάνθαστο φινίρισμα, δίνοντας έμφαση
στη λεπτομέρεια.
Στην Evripidou Woodwork ο σύγχρονος εξοπλισμός,
οι συνεχείς έλεγχοι ποιότητας, οι πρωτοποριακές εμπορικές 
στρατηγικές συνδυάζονται με την πολύχρονη πείρα
των “παλιών-καλών” ξυλουργών. Αυτός ο συνδυασμός 
επιτρέπει την κατασκευή μοναδικών και εξαιρετικής
ποιότητας προιόντων και κατασκευών. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ
Η Εvripidou Woodwork αναγνωρίζοντας την ευθύνη
που της αναλογεί προς την κοινωνία και το περιβάλλον,
έχει υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας 
που προστατεύει το περιβάλλον και προάγει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. Ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις 
και ευαισθησίες της εποχής. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
περιβαλλοντολογικών ζητημάτων και την βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

CRAFTMAnSHIP
& TECHnOlOGY
Being pioneers in the industry for Evripidou Woodwork 
means advanced technology, automation and rationalization
of the manufacturing processes. It also means being able 
to meet the client’s expectations, demanding the highest 
quality, meticulous finishes and a craftsman’s attention 
to detail: the knowledge of an age-old-craftsman merges 
with the most advanced testing of materials, engineering 
solutions, production technologies and business strategies. 
This combination enables the company to produce products 
along with small series productions and individual pieces.

CORPORATE
SOCIAl 
RESPOnSIBIlITY
Evripidou Woodwork is conscious of its responsibility 
towards the society and the environment, so the company 
has adopted a special ethic code that protects
the environment and promotes human dignity.
By using advanced technology, it develops processes
which protect the environment, the welfare of people
and the quality of life.
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ΕΡΓΑ
Για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, η Evripidou 
Woodwork, προσφέρει χειροποίητα έπιπλα
στην τουριστική, επιχειρηματική και οικιστική βιομηχανία.
Μέσα στο πέρασμα του χρόνου, η εταιρεία έχει εδραιωθεί ως 
πολύτιμος στρατηγικός συνεργάτης για πολλούς αρχιτέκτονες, 
σχεδιαστές, επενδυτές και ιδιώτες.
Η Εvripidou Woodwork διαθέτει την εμπειρία
να φέρει με επιτυχία εις πέρας οποιοδήποτε έργο 
ανεξαρτήτου δυσκολίας. 

PROjECTS
For more than four decades, Evripidou Woodwork has been 
providing tailored-made furnishings for the hospitality, retail, 
office and residential sector. Over the years the company 
has been proved to be a prized collaborator for architects, 
designers, owners and investors.
The company has the expertise to carry out successfully 
even the most complex projects.
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Ξενοδοχεία

Hotels

2 

 4

 3

Η Evripidou Woodwork, έχει αναλάβει την κατασκευή custom-made επίπλων και εσωτερικών χώρων πολυτελών ξενοδοχείων με 
εντυπωσιακή δεξιοτεχνία. Στο πελατολόγειο της εντάσσονται οι διασημότερες αλυσίδες ξενοδοχείων και τα πιο ηχηρά ονόματα 
της τουριστικής βιομηχανίας. Διατηρώντας το ίδιο πάθος και ενδιαφέρον, η εταιρεία μπορεί να αναλάβει είτε την εξ’ολοκλήρου 
αποπεράτωση των έργων ή την αναβάθμισή τους.

1 Intercontinental Aphrodite Hills Resort – Paphos

2 Intercontinental Aphrodite Hills Resort – Paphos

3 Amathus Beach Hotel – limassol

4 Hilton Cyprus – nicosia

Evripidou Woodwork has been involved in the furniture construction of luxury hotels with the highest standard of workmanship. 
Its clientele includes renowned world-wide chain hotels at the top level of the hospitality industry. A number of Evripidou 
Woodwork projects involve refurbishment of new and existing hotels. Whether full scale, soft refurbishments or standard 
upgrades the company undertakes the works with the same interest and passion.

Hotels18 — 19



 1



 2
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1 Almyra Hotel – Paphos

2 Hilton Park – nicosia

3 Hilton Cyprus – nicosia

4 Ajax Hotel – limassol

Hotels20 — 21
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Cafes,
restaurants & bars

Καφετέριες,
εστιατόρια & μπάρ

 4

2 

3 

It is Evripidou Woodwork’s commitment to quality, efficiency and focused management that makes its list of clients so wide
in this sector. The company’s team can work side by side with the architect, designer or the owner to create a trendy
and relaxed atmosphere.

1 Draught Microbrewery Bar & Grill – limassol

2 The noodle House chinese restaurant – limassol

3 Coffee Republic – limassol

4 Melibar – limassol

Η δέσμευση της εταιρείας στην πρόσφορα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και άψογου συντονισμού, έχουν δημιουργήσει
ένα τεράστιο πελατολόγιο σε αυτό τον τομέα. Η ομάδα της Evripidou Woodwork, συνεργάζεται με τον αρχιτέκτονα ή τον σχεδιαστή 
με σκοπό να προσφέρει χώρους με μοντέρνο χαρακτήρα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. 

Cafes, restaurants & bars22 — 23
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1 Karatello cypriot restaurant – limassol

2 Alio Olio italian delicatessen – limassol

3 The noodle House chinese restaurant – limassol

4 Draught Microbrewery Bar & Grill – limassol

Cafes, restaurants & bars24 — 25
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Καταστήματα

Shops

 2

 4

3 

Οι τεχνίτες και οι συντονιστές έργων της Evripidou Woodwork διαθέτουν την πείρα όπως και τον κατάλληλο υπερσύγχρονο 
εξοπλισμό για να δημιουργήσουν χώρους με χαρακτήρα, οι οποίοι ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του σχεδιαστή,
του ιδιοκτήτη και του επισκέπτη.

The company’s team of craftsmen and project managers offer experience, advanced technical solutions and commitment
to deliver a unique trendy atmosphere which meets the needs of the designer, the shop owner and the visitor.

1 luce Ataliotis – limassol

2 Splash by the beach – limassol

3 Constantinos Paphitis jewellery – limassol

4 Bottles Wines & Spirits – limassol 

Shops26 — 27
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1 Via Eccellenza – limassol

2 luce Ataliotis – limassol

3 ROOMS – limassol

4 la Maison du Vin – limassol

5 Cara Shoes – limassol

Shops28 — 29
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Offices

Επαγγελματικοί χώροι

 2

3 

4 

The significant full cycle production capacity and the highly specialised human and technological resources enable the company 
to meet the most complex requirements for creating professional working environments.

1 Andreas neocleous & Co llC / law firm – limassol

2 nicos Chr. Anastasiades & Partners / law firm – limassol

3 AG Paphitis & Co llC / law firm – limassol

4 Deloitte / Audit, consulting, financial advisory, risk management

 and tax firm – limassol

H Evripidou Woodwork μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη και στο πιο πολύπλοκό έργο, χάρις τις διαδικασίες παραγωγής
που εφαρμόζει. Έτσι μπορεί να προσφέρει ιδανικούς επαγγελματικούς χώρους.

Offices30 — 31
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1 KPMG / Audit, Tax and Advisory services – limassol

2 Compass Developers / Property developers – limassol

3 Deloitte / Audit, consulting, financial advisory, risk management

 and tax firm – limassol

4 lifestyle Technologies Electronic technology integration

 and system design company – limassol

5 Costas Tsielepis & Co / Chartered Accountants - limassol

Offices32 — 33
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Residences

Οικίες

 2

3 

Private Residences distinguish for very particular and unique pieces of custom-made furniture; those pieces that catch the eye
for their luxury and workmanship. With facilities second to none Evridipou Woodwork can provide unusual shapes, particular 
finishes and hand-painted pieces to satisfy the requirements of even the most demanding clients.

1 Private Residence in Mesovounia – limassol

2 Private Residence in Mesovounia – limassol

3 Private Residence in Ayia Fyla – limassol

Κάθε οικία είναι και μια διαφορετική πρόκληση καθώς κατασκευάζονται ιδιαίτερα κομμάτια για κάθε χώρο. Αυτά τα κομμάτια
είναι που προσελκύουν το θαυμασμό των επισκεπτών, τόσο για την κορυφαία τους κατασκευή οσό και για τον αέρα πολυτελείας
που αποπνέουν. Με τις καλύτερες εγκαταστάσεις στη αγορά, η Evripidou Woodwork μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των πιο απαιτητικών πελάτων.

Residences34 — 35
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1 Apartment in Ayios Tychonas – limassol

2 Apartment in Ayios Tychonas – limassol

3 Apartment in Ayios Tychonas – limassol

4 Private Residence in Green Area – limassol

Residences36 — 37
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Residential 
Complexes

Οικιστικά
Συγκροτήματα

Evripidou Woodwork has been involved in some of the most exclusive residential complexes in Cyprus. The company’s team
has long been experienced in delivering on time and in budget complex projects without jeopardising quality.

 3

2 

4 

1 Compass Developers Aspen – limassol

2 The Residence – limassol

3 The Olympic Residence – limassol

4 Compass Developers White Poplar – limassol

Η Evripidou Woodwork έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε υψηλού προφίλ οικιστικά συγκροτήματα.
Χάρις την πολύχρονη εμπειρία, η εταιρεία παραδίδει εντός χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού χωρίς
να συμβιβάζεται στο θέμα της ποιότητας.

Residential Complexes38 — 39
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1 Carob Mills Venue – limassol

2 KCineplex Cinema – limassol

3 Carob Mills Venue – limassol

4 Private English Center – limassol

Public Spaces

Δημόσιοι Χώροι

The company has been involved in the furnishing of public spaces such as shopping centres, cinemas, theatres, health-care 
facilities, colleges and parks. Our long-experience and good quality enable us to provide the market with durable and functional 
custom-made fixed and movable furniture for public spaces that are made for many years to last.

Η εταιρεία έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της για την αποπεράτωση έργων όπως εμπορικά κέντρα, κινηματογράφους, ιατρικά 
κέντρα, κολλέγια και πάρκα. Η πολύχρονη εμπειρία της Evripidou Woodwork,  επέτρεψε την κατασκευή επίπλων και κατασκευών 
που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου και την έντονη χρήση.

Public Spaces40 — 41



ΜΕΛΛΟΝ
Ως πρωτοπόροι στη βιομηχανία ξυλουργικών
για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, βλέπουμε
το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά, ενώ είμαστε βέβαιοι
ότι μπορούμε να αναλάβουμε οποιοδήποτε έργο.
Ακούγοντας τις ανάγκες των πελατών της, η εταιρεία
έχει καταφέρει να κερδίσει την πολύχρονη της εμπειρία
των 40 και πλέον χρόνων.
Αυτή η φιλοσοφία στην οποία βασίζεται η εταιρεία,
έχει οδηγήσει στην αναγνώριση της δουλειάς μας
και μας έχει δώσει τη δυνατότητα να επενδύσουμε
σε νέες εγκαταστάσεις και τεχνολογίες και να αναβαθμίσουμε 
τους όρους εργασίας του προσωπικού μας.
Θεωρούμαστε πλέον ως οι κορυφαίοι κατασκευαστές επίπλων 
στην Κύπρο, αφοσιωμένοι στη φιλοσοφία του custom-made. 
Στόχος για το μέλλον είναι να διατηρήσουμε τα πρότυπα 
ποιότητας, δημιουργώντας νέες τάσεις και εφαρμόζοντας 
νέες ιδέες.
Είμαστε περήφανοι, για το γεγονός ότι μπορούμε
να κατασκευάσουμε προϊόντα τα οποία δεν μπορούν
να κατασκευαστούν από άλλους, έχοντας πάντα οδηγό
την κορυφαία δεξιοτεχνία που διαθέτουμε.

FuTuRE
Being a leader company in the field of woodwork 
construction business for over 4 decades, we are facing
the future with the optimism and certainty that we can 
undertake any kind of project. understanding the clients’ 
needs is the most important part. It is only by listening
to customers that Evripidou Woodwork ensures every project 
benefits fully from the experience and expertise gained
from 40 years in the industry. The company’s philosophy 
has led to recognition of its work and thus to the company’s 
expansion and investment into advanced technology, 
updating the premises and developing the working 
conditions of its employees.
We are now considered to be one of the best Cypriot 
furniture creators, dedicated to custom-made only.
Our goal for the future is to keep the high standard of quality, 
creating new trends and employing innovative ideas.
We take pride in the fact that we can take on challenges
to build products that the average wood shop can’t build.
Then, take it to a level of superb craftsmanship.



REFEREnCES
HOTElS
Intercontinental Aphrodite Hills Resort – Paphos
Almyra Hotel – Paphos
Sunrise Pearl Hotel & Spa – Protaras
Amathus Beach Hotel – limassol
Amathus Beach Hotel – Paphos
Amathus Beach Hotel – Rhodes
le Meridien Hotel – limassol
Hilton Cyprus – nicosia
Hilton Park – nicosia
Curium Palace Hotel – limassol
Ajax Hotel – limassol
Aldiana Hotel – limassol
Avanti Hotel – Paphos
Venus Hotel – Paphos
Atlantica Miramare Beach Hotel – limassol
Askos Hotel Coral Bay Paphos
Anastasia Beach Hotel – Protaras
Aloe Beach Hotel – Paphos

CAFES, RESTAuRAnTS & BARS
The noodle House – limassol
Coffee Republic – limassol
Melibar – limassol
Karatello – limassol
Draught – limassol
Alio Olio – limassol
Fridays – nicosia
Drifters Bar & Grill – limassol
Secret Valley Golf Club Restaurant – Paphos

SHOPS
Splash By The Beach – limassol
Via Eccellenza – limassol
Cara Shoes –limassol
luce Ataliotis - limassol
ROOMS – limassol
Bottles – limassol
la Maison Du Vin – limassol
Tonia jewellery – limassol
Constantinos Paphitis jewellery – limassol
Oro Vicenza – limassol

OFFICES
Bank of Cyprus – Plati Branch – nicosia
KPMG Offices – limassol
A. G. Paphitis & Co llC – limassol
Deloitte Offices –  limassol
Co Op Central Offices – limassol
national Bank of Greece Central Offices – nicosia
louis Hotels Headquarters – nicosia
Andreas neocleous & Co llC – limassol
nicos Chr. Anastasiades Advocates Offices – limassol
Aristo Developers Headquarters – Paphos
Elvana Trading – nicosia
Benchmark Securities Central Offices – limassol
lada International Headquarters – limassol
Costas Tselepis ltd – limassol
Marios A. Hartsiotis & Co llC – limassol

RESIDEnTIAl COMPlExES
The Olympic Residence – limassol
Askanis Savoya – limassol
Zavos Ammos Beach Apartments – limassol
The Residence – limassol
Compass Developers Aspen – limassol
Compass Developers White Poplar – limassol
Compass Developers Evenos – limassol
Aristo Developers Sea Caves – limassol
Property Gallery Sea Through Complex – limassol
Askanis  Krenia Residence – limassol
Aphrodite Hills Villas – Paphos
Aphrodite Hills Hestiades – Paphos

PuBlIC SPACES
K–Cineplex – limassol
Fasouri Watermania Wanterpark – limassol
Carob Mills Venue – limassol
Secret Valley - Paphos
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12 Dilou Str., 3056 Ypsonas Industrial Area
P.O. Box 51278, 3503 lemesos - Cyprus
T 77 777 150, F 25 391 455
E info@evripidou.com 

www.evripidou.com


