


“Value for Life”

Σε µία από τις πιο περιζήτητες περιοχές στη Λευκωσία, το σπίτι σας έχει αρχίσει να παίρνει σχήµα ...

In one of the primmest locations in the vibrant Nicosia, the capital of Cyprus, your home is taking shape…



Outstanding quality, unique architecture and 
modern day comforts, located in one of the 
most desired residential areas in Nicosia.

Agios Demetrios Mansions is set to become a 
Value for Life

Εξαιρετική ποιότητα, µοναδική αρχιτεκτονική 
και σύγχρονες ανέσεις σε µία από τις πιο 
επιθυµητές τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Το έργο Agios Demetrios Mansions είναι 
προορισµένο για να αποτελέσει Αξία για µία 
Ολόκληρη Ζωή.



THE ULTIMATE LUXURY
IS BEING ABLE TO

RELAX AND ENJOY
YOUR HOME



ULTIMATE LOCATION 

Perfectly situated for ease of access to the city 
center and to the highway network. Agios Demetrios 
Mansions is not just a residence but the starting 
point of a higher quality of life.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ιδανικά τοποθετηµένο για εύκολη πρόσβαση στο 
κέντρο της πόλης και στον αυτοκινητόδροµο. Το έργο 
Agios Demetrios Mansions θα αποτελέσει τον ρόλο 
όχι µόνο µιας κατοικίας, αλλά και την αφετηρία για 

καλύτερη ποιότητα ζωής.

 

ACROPOLIS AREA

Larnaca

Limassol
Paphos

Nicosia

City Centre 3.2km Universities 2.5 – 6.6km Hospital 4.6km Highway 3.7km Airport 47.9km

Κέντρο Πόλης 3.2Χλµ Πανεπιστήµια 2.5 – 6.6Χλµ Νοσοκοµείο 4.6Χλµ Αυτοκινητόδροµος 3.7Χλµ Αεροδρόµιο 47.9Χλµ

City centre / Elestherias Square

Alsos Forest Park 

Agios Demetrios Church

Acropolis Park

Athalassa National Forest Park

The Mall of Cyprus / Ikea

Nicosia General Hospital

Motorway

The Landmark Nicosia (Hilton hotel)



“ The quality of life is
determined

by its activities”
Aristotle.



Agios Demetrios Mansions houses 6 spacious 
two-bedroom apartments and 2 three-bedroom 
apartments. Each three-bedroom apartment 
occupies an entire floor. The building of impressive 
architectural design, build to the last detail with the 
highest standards of quality.

Το έργο Agios Demetrios Mansions αποτελείται από 
6 ευρύχωρα διαµερίσµατα δύο υπνοδωµατίων και 2  
οροφοδιαµερίσµατα τριών υπνοδωµατίων, σε ένα 
κτίριο εντυπωσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού που 
ακόµα και στην τελευταία λεπτοµέρεια    
εφαρµόζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Quality Living



Each residence has been carefully designed to create high quality functional 
spaces that transcend the lifestyle of the 21st century. Furthermore the project 

offers a gated environment, ensuring privacy and security to all apartments.

Elegant
Interiors

Κάθε κατοικία σχεδιάστηκε προσεκτικά για να δηµιουργήσει λειτουργικούς 
χώρους υψηλής ποιότητας που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του µοντέρνου 
τρόπου ζωής. Επιπλέον, το έργο προσφέρει ένα περιφραγµένο περιβάλλον, 

εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα και ασφάλεια σε όλα τα διαµερίσµατα.



1st
FLOOR

2nd
FLOOR

3rd
FLOOR

Thoughtfully
Designed

Harmoniously
Balanced



1st / 2nd / 3rd FLOOR PLANS 4th / 5th FLOOR PLANS

Apartment 101, 201 & 301
Apartment 102, 202 & 302
Common area
Terrace

Apartment 401
Common area
Terrace

Apartment 501
Common area
Terrace



AMENITIES ΑΝΕΣΕΙΣ

Underfloor heating with heating pump 

Air conditioning units

Photovoltaic system 

Energy performance category A 

Marble flooring or semi – solid parquet in living and dining areas 

Semi – solid parquet in bedrooms 

Entrance area 

Extra safety building entrance door 

Υποδαπέδια θέρµανση µε αντλία θέρµανσης 

Μονάδες κλιµατισµού

Φωτοβολταϊκό σύστηµα

Ενεργειακή απόδοση κατηγορία Α

Μαρµάρινα δάπεδα ή ηµιµασίφ ξύλινα δάπεδα σε καθιστικό και τραπεζαρία 

Ηµιµασίφ ξύλινα δάπεδα στα υπνοδωµάτια

Αίθουσα εισόδου

Πόρτα ασφαλείας κύριας εισόδου του κτιρίου

Modern
Technologies

Movable furniture, home appliances and interior items are extras.  /  Τα έπιπλα, οι οικιακές συσκευές και τα διακοσµητικά αντικείµενα δεν συµπεριλαµβάνονται



PROJECT TEAM

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ

Developers

Architects

Civil Engineer

Mechanical & Electrical Engineers

*All 3D images consist of indicative information and the project may differ insignificantly from the displayed images. 
Όλες οι τρισδιάτατες εικόνες αποτελούνται από ενδεικτικές πληροφορίες και το έργο µπορεί να διαφέρει ασήµαντα από τις εικόνες που εµφανίζονται.



Η Photos Photiades Homes είναι µέλος του Photos 
Photiades Group. Η επένδυση σε ακίνητα ξεκίνησε 
από τη δεκαετία του 1950, ενώ η PPG κατέχει επί 
του παρόντος πάνω από 2400 εκτάρια γης για 
ανάπτυξη στην Κύπρο και την Ελλάδα µε ένα 
αξιόλογο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωµένων έργων 
και έργων που θα ολοκληρωθούν πολύ σύντοµα.

Πάντοτε επιδιώκουµε την υψηλή ποιότητα, την 
πελατοκεντρική προσέγγιση, την εκτενή έρευνα, την 
αδιάλλακτη επιχειρηµατική ηθική, τις διαχρονικές 
αξίες και τη διαφάνεια σε όλους τους τοµείς της 
επιχειρηµατικής συµπεριφοράς µας. Αυτό µας 
βοηθάει να κρατάµε την υπόσχεσή µας στους 
πελάτες µας, και αυτό είναι να τους προσφέρουµε 
µέσω των έργων µας Αξία για µια Ολόκληρη Ζωή.

Photos Photiades Homes is a member of Photos 
Photiades Group. The investment in real estate 
started back in the 1950s whilst PPG currently owns 
over 2400 hectares of land ripe for development in 
Cyprus and Greece with a remarkable portofolio of 
completed projects and projects in the pipeline.

We have always striven for high quality, customer 
centric approach, robust engineering , in-house 
research, uncompromising business ethics, timeless 
values and transparency in all spheres of business 
conduct. This has and will always help us n realizing 
our promise to our customers, and that is to deliver  
to them through our projects Value for Life.

This brochure does not constitute part of an offer and is not a legally binding document.
It merely aims to provide information on the project it describes. Any details mentioned serve as guidelines only. 

Αυτό το φυλλάδιο δεν αποτελεί µέρος µιας προσφοράς και δεν αποτελεί νοµικά δεσµευτικό έγγραφο.
Σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το έργο που περιγράφει. Όλες οι αναφερόµενες λεπτοµέρειες χρησιµεύουν µόνο ως κατευθυντήριες γραµµές



Photos Photiades Business Centre, 8 Stasinos Avenue, 6th floor, Nicosia 1060 22 452000   \   photiadeshomes.com


