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ONE TO ΚΤΗΡΙΟ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ
ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

Η εξέλιξη των κατασκευαστικών

εργασιών του υψηλότερου

παραλιακού οικιστικού
κτηρίου της Ευρώπης είναι
πλέον εμφανής και σύντομα
το ΟΝΕ ο πύργος-ορόσημο
που θα φτάνει τα 1 70 μέτρα
θα είναι ορατός από κάθε σημείο

της πόλης της Λεμεσού
Το ΟΝΕ απεικονίζει την πρόοδο και την εξέλιξη της οικιστικής ανά¬

πτυξης στον τόπο μας Αποτελεί αρχιτεκτονικό αριστούργημα το
οποίο έχει εισαγάγει σημαντικές μηχανικές και τεχνολογικές καινοτομίες

και πρωτοποριακές τεχνικές για τα κυπριακά δεδομένα
Η Pafilia έχει κερδίσει επάξια τη φήμη της για αριστεία και το όνομά
της έχει καταστεί συνώνυμο της κορυφαίας ποιότητας της καινοτόμου
προσέγγισης και του πρωτοποριακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
Αποτελεί την πρώτη εταιρεία που συνεργάστηκε με παγκοσμίου φήμης
αρχιτέκτονες μηχανικούς και μελετητές και που εφάρμοσε εξειδικευμένες

πρακτικές ελέγχου και ποιότητας στη βάση διεθνών προτύπων
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