Gold

design

Το
ενός στρώματος είναι μια υπόθεση που ξεκινά
με τη βαθιά μελέτη και αντίληψη του τρόπου που το χρησιμοποιεί
ο καθένας μας. Το design δεν είναι μόνο διακόσμηση, ούτε έχει
να κάνει απαραιτήτως με την εμφάνιση του προϊόντος. Το design
έχει πρωτίστως να κάνει με τη λειτουργία του προϊόντος και για
να σχεδιάσεις κάτι πραγματικά καλά θα πρέπει να το «πιάσεις», να
συλλάβεις περί τίνος πρόκειται, να ερευνήσεις, να δοκιμάσεις, να
συνδυάσεις υλικά, σχέδια, απόψεις, θέσεις. Χρειάζονται άνθρωποι
με πάθος και αφοσίωση για να καταλήξει όλη αυτή η διαδικασία
σε ένα ξεχωριστό και σπουδαίο design.
Το design έχει κυρίως να κάνει με τη λεπτομέρεια!
Αυτά λοιπόν για το... Ypnos Gold
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#YpnosGoldTime

Χασμουρητό

Το
είναι μια φυσική λειτουργία του
ανθρώπου. Ο καθένας μέσα από τα χρόνια «σχεδιάζει το δικό του
design» χασμουρητού που του ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις
δικές του φυσικές ανάγκες . Το χασμουρητό μπορεί να συνοδεύεται
από «Τέντωμα» ή και όχι. Μπορεί να συνοδεύεται από διάφορους
ήχους ή να «Κρύβεται» πίσω από ευγένεια ή και όχι. Τη στιγμή του
χασμουρητού τα αυτιά μας «Κλείνουν» απομονώνοντας μας από τον
υπόλοιπο κόσμο για αυτό και είναι τόσο προσωπικό. Επίσης, μπορεί
να συνοδεύεται από πολλές γκριμάτσες αφού δεν υπάρχουν ούτε
κανόνες ούτε οδηγίες.
Το χασμουρητό, σου δίνει το έναυσμα για την πιο golden μετάλλαξή
σου... για την πιο lifestyle εκδοχή σου! Δεν έχει σημασία ποιός είσαι,
πού είσαι, με ποιούς είσαι, τι κάνεις και τι ώρα είναι...
Όταν φθάσει εκείνη η χρυσή ώρα για ύπνο και όταν χασμουρηθείς
για πρώτη φορά...

...it’s Ypnos Gold time!
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Το πώς αισθάνεσαι ένα καλό στρώμα έχει να κάνει με ένα μείγμα
«Συναισθημάτων», που δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις και να
αναλύσεις. Κατασκευαστικά, έγιναν σημαντικές αλλαγές, τόσο μεγάλες
που ορισμένοι μιλούν για την «Μετά - Ypnos Gold - Εποχή» - η
παραδοσιακή κατασκευή στρωμάτων δύο όψεων αντικαταστάθηκε
με την Αρχιτεκτονική μίας όψης, και το παραδοσιακό λευκό ύφασμα
αντικαταστήθηκε με «Πλούσιους Μοντέρνους» χρωματισμούς.
Ακολούθησαν ατέλειωτες δοκιμές υλικών για να βρεθούν οι χίλιοι
συνδυασμοί μέγιστης Άνεσης και Στήριξης.
Όταν παράγεις ένα προϊόν ξέρεις ότι θα κριθείς με βάση την
απόδοση του και πρέπει να εστιάσεις στο αποτέλεσμα, «Να γίνεις ο
ίδιος ένα μέτρο σύγκρισης της ποιότητας». Αρκετά χρόνια πριν όταν
ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό του, δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε απλά
ένα σπουδαίο προϊόν, θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα... ασύγκριτο
προϊόν. Και η διαφορά είναι... εμφανής!!! Σε αυτό πιστεύουμε ότι
βοηθήσατε εσείς, άνθρωποι που προτιμάτε προϊόντα τα οποία έχουν
δημιουργηθεί μετά από πολλή σκέψη και δημιουργικότητα.!!!
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Ypnos Gold... ατέλειωτες επιλογές
ατέλειωτοι συνδυασμοί
Για το Ypnos Gold μπορείς να διαλέξεις:
• Μέγεθος - μπορείς να το παραγγείλεις σε οποιαδήποτε 		
διάσταση
• Μαλακότητα - Soft / Medium, Medium / Firm, Firm
• Διαφορετική Μαλακότητα για κάθε πλευρά - σύμφωνα με την
προτίμηση του ζευγαριού
• Χρώμα - Υφάσματα από ρόμβους και μονόχρωμα
• Ντιβάνι (βάση) από την Ypnos Collection - Είδος, μέγεθος,
σχέδιο, χρώμα, είδος υφάσματος
• Κεφαλαριά από την Ypnos Collection - Είδος, μέγεθος, σχέδιο,
χρώμα, είδος υφάσματος
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ΔΙΚΤYΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κατάστημα Αθαλάσσης
Λεωφόρος Αθαλασσας 95
Tηλ: 22587122

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

Κατάστημα Έγκωμης
28ης Οκτωβρίου 23, Έγκωμη
Tηλ: 22587121

Κατάστημα Μακεδονίας
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 57
Tηλ: 22587106

Κατάστημα Λατσιών
Γιάννου Κρανιδιώτη 100, Λατσιά
Τηλ: 22587107

Κατάστημα Δυτικής Λεμεσού
Οδός Πάφου 6
Tηλ: 22587136

Κατάστημα Αγλαντζιάς
Λεωφόρος Λάρνακος 52, Αγλαντζιά
Τηλ: 22587108

Κατάστημα MYMALL
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 285 MYMALL
1ος όροφος, Tηλ: 22587135

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

ΛΑΡΝΑΚΑ
Κατάστημα Λάρνακας
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού
και Αγίων Ανάργυρων
Τηλ: 22587124
ΠΑΦΟΣ
Κατάστημα Πάφου
Λεωφόρος Μεσόγης 17Β
Tηλ: 22587126
Κατάστημα Kings Avenue Mall
Tάφοι των Βασιλέων 2
1ος όροφος, Τηλ: 22587140
		
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κατάστημα Παραλιμνίου
Λεωφόρος Σωτήρας 14
Tηλ: 22587127

info@gevorest.com | www.gevorest.com

