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follow your dreams...



το ιστορικό
Ένα μικρό εργαστήρι ξυλείας δημιουργείται το 1971 στη Μια Μηλιά από τον τεχνίτη Πιερή Πιερίδη. Με λιγοστά άτομα στο δυναμικό της, η νεοσύστατη βιοτεχνία
εξειδικεύεται στον τομέα της ξυλείας και των κατασκευών. Το 1974, λόγω της τουρκικής εισβολής, κλείνει τις πόρτες της, για να επαναδραστηριοποιηθεί δύο χρόνια
μετά στις ελεύθερες περιοχές. Κουβαλώντας την εμπειρική τεχνογνωσία και το απαραίτητο μεράκι, θα στεγάσει τη νέα της μονάδα στην περιοχή Αγλαντζιάς, όπου
και θα ασχοληθεί με γενικές ξυλουργικές εργασίες.

η εξέλιξη
Δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, και με μια μακρόχρονη, επιτυχημένα ανοδική πορεία στο βιογραφικό της, η εταιρεία αναπτύσσεται με το πέρασμα των
χρόνων. Το 1996 την εταιρεία ενδυναμώνουν με την παρουσία τους τα παιδιά του ιδρυτή. Οι Πάρης, Άγγελος και Νάσος Πιερίδη εντάσσουν νέες και πρωτοποριακές
ιδέες στον κύκλο εργασιών της P. Pierides & Sons Ltd, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις της κυπριακής αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη
της εταιρείας και τη στέγασή της σε νέο, ιδιόκτητο χώρο στη Βιομηχανική Περιοχή Αγλαντζιάς.

το όραμα και η στρατηγική
Προσαρμοσμένη στις απαιτητικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής, η P. Pierides & Sons Ltd, επιμένει στην ποιότητα, την ευελιξία και τον επαγγελματισμό. Η συνεχής
αναβάθμισή της, με σημείο αναφοράς το 2007, είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά του εργοστασίου στη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών. Μετά από εντατικό προγραμ-
ματισμό, τεράστιες επενδύσεις και ειδικές χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η P. Pierides & Sons Ltd προσανατολίζεται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της τεχνολογίας. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός επιτρέπει άρτιο αποτέλεσμα στην κατασκευή και αναδεικνύει τις επίλεκτες πρώ-
τες ύλες, εισαγόμενες από Γερμανία και Ιταλία. Η P. Pierides & Sons Ltd πρωτοπορεί και εξειδικεύεται στον τομέα των χονδρικών πωλήσεων όσον αφορά την κα-
τασκευή κουζινών και ντουλαπιών.

το μέλλον
Η αξιοποίηση της υπερσύγχρονης τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη στελέχωση ενός άρτια εξειδικευμένου προσωπικού, προδίδει το διαρκώς αναπτυξιακό πνεύμα των
ιδιοκτητών της P. Pierides & Sons Ltd. Με ένα στρατηγικά δυναμικό πλάνο, η εταιρεία επεκτείνεται συνεχώς, ισχυροποιώντας τη θέση της στην αγορά και αυξάνοντας
τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Με βασικό γνώμονα τις ανάγκες της εποχής, επενδύει στο σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογικής
και αισθητικής ποιότητας, διατηρώντας το αρχικό μεράκι που χαρακτήριζε τον ιδρυτή της τέσσερις σχεδόν δεκαετίες πριν.



the background
A small woodshop is created in 1971 in the village of Mia Milia by craftsman Pieris Pierides. With very few people in its potential, the newly established business
is specialized in the sector of timber and manufactures. In 1974, due to the turkish invasion, it closes its doors only to reopen two years later in the non- occupied
part. Carrying the empiric know-how and the essential taste, it will accommodate its new unit in Aglantzia where it will continue dealing with general woodworks.

the development
Having created the suitable conditions, and with its long-lasting, ascending course, the company has been gradually developing throughout the years. In 1996
the company becomes even stronger with the presence of the founder’s sons. Paris, Angelos and Nasos Pierides incorporate new and pioneering ideas in
P. Pierides & Sons Ltd and in accordance with the demands of the Cypriot market. This leads to the growth of the company followed by the move of the company’s
operations to a privately owned space in the industrial zone of Aglantzia.

the vision and the strategy
Having in mind the demands of modern times, P. Pierides & Sons Ltd, insists in providing quality, flexibility and professionalism. In its continuous attempt to
upgrade and excel the company moved its factory in the industrial zone of Ergates. After intensive planning, enormous investments and sponsoring by the
European Union, P. Pierides & Sons Ltd is now in complete accordance to European Standards while at the same time it gives emphasis to the technology sector.
Modern high technology equipment allows excellent results in the manufacturing while selected raw material, imported from Germany and Italy is always used.
P. Pierides & Sons Ltd is a pioneer in the sector of wholesale sales with regards to the manufacture of kitchen cabinets and wardrobes.

the future
The use of modern high technology, in combination with the skilled and specialized personnel, prove the constantly developing spirit with which the householders of
P. Pierides & Sons Ltd work with. With a strategically dynamic plan, the company expands continuously, strengthening her place in the market and increasing her
competitive advantages. Having in mind the needs of our times, it invests in the design and the manufacture of high technological products with the necessary
aesthetic quality, maintaining the initial taste that characterized the founder four decades before.



Αν αυτές δεν ονομάζονται κουζίνες σίγουρα θα ονομάζονται έργα τέχνης.

If they weren’t kitchens, they would surely be called works of art.
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Πρωτοποριακή κουζίνα με μοντέρνο σχεδιασμό. Μία πρόταση που είναι σε θέση να ικανοποιήσει και τα πιο απαιτητικά γούστα.

An innovating kitchen in a modern design. A proposal that is able to satisfy the most demanding of tastes.



Κουζίνα υψηλής ποιοτικής κατασκευής, με μοντέρνο
σχεδιασμό σε ποικιλία χρωμάτων. Προσφέρει πάντα
την σωστή λύση για την κατασκευή μιας όμορφης,
πρακτικής και άνετης κουζίνας.

A Kitchen of the highest quality material in a modern
design, which is available in a wide variety of colours.
The right solution is always offered, for the construction
of a beautiful, practical and comfortable kitchen.



Λακαριστά στοιχεία, συνδυασμένα με φλούδες ξύλου και ανοξείδωτα στοιχεία. Ποιότητα, ομορφιά, εξελιγμένη
τεχνολογία, πρωτοποριακό σχέδιο.

Lacquered elements in a combination of veneer wood and stainless steel. Quality, beauty, advanced technology,
innovative design.



Απλό ολοκληρωμένο μοντέλο που δημιουργεί ένα νεανικό και κομψό περιβάλλον.
Βακελίτης σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων με στοιχεία αλουμινίου.

A simple integrated design, which helps to create a youthful and elegant environment.
Bakelite in a wide range of colors with aluminum elements.



Κουζίνα με πολλά πρόσωπα πάνω από κάθε μόδα. Το μοντέλο έχει χαρακτηριστεί επαναστατικό γιατί διαθέτει τεράστια
ποικιλία και ευελιξία σε σχεδιασμό και υλικά.

Kitchen with multiple features, which cover a variety of fashionable designs. This model is considered revolutionary because
it is offered in a wide range of flexible designs and material.



Όπως και αν την κοιτάξετε δείχνει πάντα αξεπέραστη,
τόσο για τις ιδιαίτερες λύσεις που προτείνει, όσο και για
τον κομψό σχεδιασμό. Διατίθεται σε όλα τα χρώματα
της λάκας.

From whichever scope you look at it, it surpasses,
both the specific solutions offered and its stylish
design. It is available in all lacquered colours.



Κουζίνα υψηλής ποιοτικής κατασκευής
που συνδυάζει τον μοντέρνο σχεδιασμό
χωρίς χερούλια. Σε βακελίτη ή λάκα και
σε ποικιλία χρωμάτων προσφέρει πάντα
την σωστή λύση μιας μοντέρνας κουζίνας.

Kitchen constructed in the highest quality
material, in a modern design without
handles. Offered in various Bakelite or
Lacquered colours. It always offers the
right solution to a modern kitchen.



Μία χαρούμενη, κομψή σύνθεση με χρώματα που δημιουργούν μία κουζίνα με προσωπικότητα.
Τεράστια ποικιλία χρωμάτων που βοηθούν να δημιουργήσει κανείς την κουζίνα που του ταιριάζει.

A cheerful, elegant composition, available in colors which help create a kitchen with personality.
A huge variety of colors offered, which help create one kitchen that suits all.



Λυτός σχεδιασμός με έμφαση στα μεγάλα αλουμίνια χερούλια. Παρέχει αισθητική και
λειτουργικότητα.

Soluble design with an emphasis on large aluminum handles. Provides style and functionality.



Κουζίνα laminated. Σύγχρονος, μοντέρνος σχεδιασμός με απλότητα και λειτουργικότητα. Διατίθεται σε
πολλούς χρωματισμούς.

Laminated kitchen. Contemporary, modern design with simplicity and functionality. Available in many colors.



Μασίφ ξύλο χρωματισμένο, σε συνδυασμό
με λευκό πάγκο. Μία κουζίνα στην οποία
οι μορφές της μνήμης αναβιώνουν και
προσαρμόζεται στην σύγχρονη αισθητική.

Solid wood combined with a white top.
A kitchen in which memories are formed
and revived but are adapted to modern
aesthetics.



Κουζίνα με πόρτες μασίφ ξύλο είτε σε φυσικό χρώμα, είτε χρωματισμένες. Δημιουργεί ένα περιβάλλον
ζεστό και λειτουργικό που κάνει ευχάριστη την ζωή.

A Kitchen with solid wood doors, available in natural or stained color. Creates a warm, functional, and
enjoyable living environment.



Κουζίνα με πόρτες μασίφ ξύλο που δίνει την
αυθεντικότητα μίας άλλης εποχής παρέχοντας
ταυτόχρονα όλες τις ανέσεις της σύγχρονης
κατασκευής.

Kitchen with solid wood doors which takes
you back to the authenticity of a previous era,
whilst providing all the comforts of a modern
design creation.
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Η κομψότητα, η λειτουργικότητα και η παράδοση ενώνονται στο υπνοδωμάτιο. Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες laminated σε συνδυασμό
με φλούδα ξύλου σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Elegance, functionality and tradition are joined together in the bedroom. Wardrobe with opening laminated doors combined with veneer
wood in a wide variety of colors.



Απλή συρόμενη ντουλάπα με
γυαλί και κορνίζα αλουμινίου. Η
μοντέρνα άποψη υπνοδωματίου.

A simple wardrobe with sliding
glass and aluminum frame doors.
A modern view of the bedroom.



Μοντέρνος σχεδιασμός, λυτή γραμμή. Ανοιγόμενη λακαριστή ντουλάπα. Διατίθεται
σε όλα τα χρώματα της λάκας, ακρυλικού και φλούδας ξύλου.

Modern design in a plain line. Front opening lacquered wardrobe. Available in all the
colors of acrylic, lacquer and veneer wood.



Δωμάτιο γκαρνταρόμπα. Ο πλέον προσωπικός χώρος
κάθε ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του.

Walk-in closet. The most private personal space for
anyone who respects themselves.
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Η άλλη διάσταση στον χώρο του μπάνιου. Έπιπλα μπάνιου σε πρωτοποριακό
σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα κατασκευής, μεγάλη γκάμα υλικών.

Another dimension to the bathroom. Bathroom furniture in an innovative design,
high quality in a wide range of materials.



17, Spyrou Kyprianou, Industrial Area - 2643 Ergates
P.O.Box 14110 - 2153 Nicosia - Cyprus

www.pierides.eu
info@pierides.eu
T. +357 22330796
F. +357 22340147
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