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Ένα στρώμα...
δύο διαφορετικές 
αισθήσεις!
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Ένας έγγαμος βίος ή μια 
συγκατοίκηση διάρκειας 20 χρόνων 
περίπου υπολογίζεται να έχει 
συμπληρώσει περισσότερο από 50 
χιλιάδες ώρες κοινού ύπνου.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, 
συνήθειες αλλά και προτιμήσεις 
στον ύπνο; Πρέπει ένα ζευγάρι να 
αγοράσει 2 στρώματα διαφορετικής 
μαλακότητας ή να συμβιβαστεί 
κάποιος από τους δυο και να θυσιάσει 
την ποιότητα του ύπνου του;

Είναι γεγονός ότι ο καθένας από εμάς 
έχει διαφορετικές ανάγκες στον ύπνο 
και αυτές καθορίζονται κυρίως από 
το σωματότυπό μας αλλά και από 
την αίσθηση που αναμένουμε από το 
στρώμα μας.

Ωστόσο, ανεξαρτήτως σωματότυπου,  
προτίμησης ως προς την αίσθηση και 
συνήθειας ύπνου, το ιδανικό στρώμα 
πρέπει να προσφέρει σε όλους μας τα 
πιο κάτω:

1. Εξάλειψη και μηδενισμό όλων 
των πιέσεων και της δυσφορίας 
στο σώμα, ελαχιστοποιώντας 
τα στριφογυρίσματα κατά τη 
διάρκεια της νύχτας

2. Ελευθερία κίνησης του σώματος 
χωρίς να βουλιάζει στο στρώμα 

3. Απομόνωση κάθε κίνησης στο 
στρώμα είτε δικής μας είτε του/της 
συντρόφου μας

4. Σωστή προσαρμογή του 
στρώματος στην ανατομία του 
σώματος επιτυγχάνοντας την 
διατήρηση της σπονδυλικής 
στήλης στην φυσική της θέση



5. Μεγιστοποίηση της επιφάνειας 
ύπνου, κρατώντας το σώμα μας 
σταθερό και άνετο μέχρι και την 
άκρη του στρώματος

Γι’ αυτό λοιπόν εμείς εδώ στη 
Gevorest, μετά από πολλές έρευνες 
και πειράματα, καταλήξαμε στην 
πρωτοποριακή καινοτομία Individual 
Comfort. Σχεδιάσαμε στρώματα με 
διαφορετική και εξατομικευμένη 
αίσθηση στην κάθε πλευρά, 
ικανοποιώντας έτσι ζευγάρια 
με διαφορετικό σωματότυπο, 
διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος, 
καθώς και με διαφορετικές 
προτιμήσεις ως προς την αίσθηση και 
τη μαλακότητα, χωρίς συμβιβασμούς 
ως προς το επίπεδο άνεσης και 
στήριξης. 

Ο άνετος και απολαυστικός ύπνος 
είναι αξία ζωής, γι’ αυτό και εμείς ως 
Σύμβουλοι Ύπνου ενημερώνουμε με 
ιδιαίτερη χαρά όσους μοιράζονται 
το στρώμα τους με το έτερον ήμισυ... 
ότι μπορούμε να δώσουμε τέλος στις 
νύχτες ανήσυχου ύπνου.

Τα κέντρα Ύπνου Gevorest σε όλη 
την Κύπρο διαθέτουν στρώματα 
Individual Comfort.

Επισκεφθείτε μας για δοκιμή! Σας 
περιμένουμε.

Όλα τα στρώματα της Gevorest 
έχουν πάντα ως βάση την 
αρχιτεκτονική μίας πλευράς.
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Ένα στρώμα... 
δύο διαφορετικές
αισθήσεις!



ΛΕYΚΩΣΙΑ
Κατάστημα Αθαλάσσης
Λεωφόρος Αθαλασσας 95
Tηλ: 22587122

Κατάστημα Έγκωμης
28ης Οκτωβρίου 23, Έγκωμη
Tηλ: 22587121

Κατάστημα Λατσιών
Γιάννου Κρανιδιώτη 100, Λατσιά
Τηλ: 22587107

Κατάστημα Αγλαντζιάς
Λεωφόρος Κυρηνείας 98
Πλατύ Αγλαντζιάς
Τηλ: 22587108

Κατάστημα Nicosia Mall
Μαδρίτης 2, Λακατάμιας
Nicosia Mall, Ισόγειο
Τηλ: 22587111

ΛΕΜΕΣΟΣ
Κατάστημα Κολωνακίου
Κολωνακίου 54, Άγιος Αθανάσιος
Tηλ : 22587125 – 22587134

Κατάστημα Μακεδονίας
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 
57 Tηλ: 22587106

Κατάστημα Δυτικής Λεμεσού 
Οδός Πάφου 6
Tηλ: 22587136

Κατάστημα MY MALL
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 285 
MY MALL, 1ος όροφος
Tηλ: 22587135

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κατάστημα Παραλιμνίου
Λεωφόρος Σωτήρας 14
Tηλ: 22587127

ΛΑΡΝΑΚΑ
Κατάστημα Λάρνακας
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 
και Αγίων Ανάργυρων 
Τηλ: 22587124

Κατάστημα Metropolis Mall
Ευρωπαϊκής Ένωσης 5
Metropolis Mall
Τηλ: 22587144

ΠΑΦΟΣ
Κατάστημα Πάφου
Λεωφόρος Μεσόγης 17Β
Tηλ: 22587126

Κατάστημα Kings Avenue Mall 
Tάφοι των Βασιλέων 2 
Kings Avenue Mall, 1ος όροφος, 
Τηλ: 22587140

info@gevorest.com
www.gevorest.com


