




Περιβάλλον Ύπνου Gevorest 
Εμπιστευθείτε τις αισθήσεις σας!

Πολλοί νομίζουν πως ο καλός ύπνος βασίζεται μόνο σε ένα καλό στρώμα. Ωστόσο, 
στη Gevorest ένα καλό στρώμα είναι μόνο η αρχή! Το υπνοδωμάτιό μας, εκτός 
από Ύπνο, χωράει μέσα προσωπικές στιγμές και όλα μας τα συναισθήματα. Γι αυτό 
η Gevorest φροντίζει να μπορέσετε να φτιάξετε αυτόν τον χώρο, όπως τον 
ονειρεύεστε, προσφέροντάς σας μία μεγάλη ποικιλία από κεφαλαριές, βάσεις, 
κομοδίνα και λευκά είδη σε διάφορους χρωματισμούς και σχέδια.

Το υπνοδωμάτιο είναι ο προσωπικός χώρος που περνάμε τις πιο ιδιωτικές και 
όμορφες στιγμές μας, χαλαρώνουμε, ηρεμούμε, παίζουμε και ξεκουραζόμαστε. Εδώ 
γράφεται η ιστορία της οικογένειάς μας...

Για να απολαμβάνετε υψηλή ποιότητα ύπνου, κάθε βράδυ, χρειάζεστε το ιδανικό 
υπνοδωμάτιο. Μερικά βασικά στοιχεία για να το πετύχετε είναι τα εξής:

• Στρώμα και Μαξιλάρι: Πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένα κατόπιν 
σχολαστικής δοκιμής και πάντα ντυμένα με προστατευτικό. Σιγουρευτείτε πως 
στηρίζουν σωστά τη σπονδυλική στήλη και τον αυχένα σας, είναι άνετα και 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες. 

• Βάση (Ντιβάνι): Μία ενιαία επίπεδη επιφάνεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη σωστή εφαρμογή του στρώματος. Ο σωστός συνδυασμός βάσης και 
στρώματος μεγιστοποιεί την άνεση και στήριξη του σώματος.

• Λευκά Είδη: Ντύστε το υπνοδώματιό σας με τα καλά του! Στη Gevorest υπάρχει 
πληθώρα σχεδίων, συνδυασμών και χρωμάτων που θα δώσουν χαρακτήρα, 





ομορφιά και λάμψη στο υπνοδωμάτιό σας! Δώστε μεγάλη σημασία στα 
υφάσματα. Πρέπει να είναι απαλά και να χαρίζουν την πιο ευχάριστη αίσθηση 
όταν έρχονται σε επαφή με το σώμα σας. Η σωστή υφή δημιουργεί μία τέλεια 
όαση, μέσα στην οποία θα θέλετε να βυθιστείτε.

• Ο Φωτισμός: Το φως μπορεί να “ξυπνήσει” τον εγκέφαλό μας πολύ πριν ξυπνήσει 
το σώμα μας. Κρατήστε το υπνοδωμάτιό σας όσο το δυνατό πιο σκοτεινό.

• Ο Θόρυβος: Προσπαθήστε να απομονώστε όσο το δυνατό περισσότερο τους 
εξωτερικούς αλλά και τους εσωτερικούς θορύβους.

• Η Μυρωδιά: Ο καλός αερισμός του χώρου είναι επίσης απαραίτητος για έναν 
υγιεινό ύπνο. Το ιδανικό είναι να κοιμόμαστε με ανοιχτό ή μισάνοιχτο παράθυρο. 
Ο σωστός και συστηματικός αερισμός του χώρου που ζούμε είναι σε κάθε 
περίπτωση απαραίτητος. Και, φυσικά, το κάπνισμα πρέπει να αποφεύγεται σε 
κάθε περίπτωση μέσα στο σπίτι και να απαγορεύεται εντελώς στο υπνοδωμάτιο.

• Η Θερμοκρασία: Ένα πολύ θερμό ή πολύ κρύο υπνοδωμάτιο σίγουρα θα 
ενοχλήσει τον ύπνο σας. Γι’ αυτό, ρυθμίστε κατάλληλα τη θερμοκρασία του 
υπνοδωματίου σας και διαλέξτε τα λευκά σας είδη ανάλογα με την εποχή (απαλά 
σεντόνια, κουβερλί, ζεστές κουβέρτες και παπλώματα).

• Τα Χρώματα: Βάψτε τους τοίχους σε απαλές αποχρώσεις από ζεστά ή ουδέτερα 
χρώματα και συμπληρώστε με πιο έντονες πινελιές στα αντικείμενα διακόσμησης 
του χώρου, όπως επίσης και στα προϊόντα ύπνου (στρώμα, βάση, κεφαλαριά και 
λευκά είδη). 

Προσθέστε “Τέχνη στον Ύπνο σας” επιλέγοντας την Κεφαλαριά σας:  
Μία καλαίσθητη κεφαλαριά μπορεί να κάνει τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του 
υπνοδωματίου σας… σαν ένας Πίνακας Ζωγραφικής!





Κεφαλαριά  Άλκηστις
Ypnos Collection





Η “Τέχνη στον Ύπνο” σας
Ένα υπνοδωμάτιο με προσεγμένη αισθητική, απαλά και ευχάριστα σε υφή και όψη 
λευκά είδη, κατάλληλο φωτισμό και έπιπλα που ταιριάζουν στον χώρο, αποτελεί το 
ιδανικό καταφύγιο μετά από μια δύσκολη μέρα. Όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον 
χώρο έχουν τη σημασία τους, από το κομοδίνο μέχρι την κεφαλαριά, ακόμα και το 
χρώμα του τοίχου.

Φροντίστε να επιλέξετε απαλά, “ήσυχα” χρώματα για τους τοίχους του υπνοδωματίου, 
που θα επιτρέπουν στο μυαλό και κατά συνέπεια και το σώμα σας να ξεκουράζεται, 
μετά από μια έντονη μέρα. 

Τα έπιπλα επιλέξτε τα ανάλογα με το στυλ σας, αλλά καλό είναι να μην “φορτώσετε” 
τον χώρο έτσι ώστε να μην δίνετε στον εγκέφαλο περιττά ερεθίσματα. Η κεφαλαριά 
του κρεβατιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κεντρικό σημείο του υπνοδωματίου, 
το οποίο θα αντικατοπτρίζει το προσωπικό σας στυλ και δημιουργικότητα. 

Η επιλογή των λευκών ειδών, μαξιλαριών, σεντονιών και παπλωμάτων, δίνει το 
“στίγμα” του υπνοδωματίου. Οι χρωματικοί συνδυασμοί τους πρέπει να σας 
χαλαρώνουν και να σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα, ενώ η υφή τους να σας 
προσφέρει ένα αίσθημα ξεκούρασης και απαλότητας. 

Αλλάζοντας έστω και ένα στοιχείο του υπνοδωματίου σας αντί για ολόκληρο 
τον χώρο, μπορείτε να έχετε ένα νέο look κάθε 2-3 χρόνια, στο δωμάτιο που 
όλοι ζούμε τις πιο σημαντικές στιγμές μας. Εκεί που “γράφεται... η ιστορία” 
της οικογένειάς μας.





Άπειρες επιλογές... 
Ατελείωτοι συνδυασμοί

Στη Gevorest μπορείτε να βρείτε μία τεράστια γκάμα επιλογών για το κάθε τι μέσα 
στο υπνοδωμάτιό σας. 

Ξεκινώντας από το ίδιο το υπνοσύνολο (κρεβάτι)*, σας δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξετε τα εξής: 

α) Το στρώμα και το μαξιλάρι που σας ταιριάζει, πάντα μετά από σχολαστική δοκιμή.

β) Τον τύπο της βάσης του υπνοσυνόλου, το μέγεθος, το ύψος, το χρώμα και το  
ύφασμα όπως επίσης το σχέδιο και το ύψος του ποδιού. 

γ) Ολοκληρώστε το υπνοσύνολο σας με την επιλογή μίας κεφαλαριάς σύμφωνα με 
το προσωπικό σας γούστο, κάνοντας και εδώ ποικίλους συνδυασμούς. Επιλέξετε 
το σχέδιο, το μέγεθος, την ποιότητα του υφάσματος και το χρώμα, και δώστε 
έναν μοναδικό αέρα στο υπνοδωμάτιό σας!

“Ντύστε” το υπνοσύνολο σας, διαλέγοντας τα λευκά είδη που σας αντιπροσωπεύουν 
από τη μεγάλη ποικιλία σχεδίων, συνδυασμών και όμορφων χρωμάτων που μπορείτε 
να βρείτε στα Κέντρα Ύπνου της Gevorest.

Το υπνοδωμάτιο είναι ο δικός σας χώρος, έτσι φροντίζουμε να είναι το αγαπημένο 
σας μέρος του σπιτιού!

* Πέραν των συνηθισμένων μεγεθών μπορούν να κατασκευαστούν και μεγέθη 
κατά παραγγελία



Τολμήστε να 
ονειρευτείτε!
Ξεχωρίζει για τον μοναδικό 
της σχεδιασμό και την 
ελκυστική της εμφάνιση, 
ενώ είναι κατασκευασμένη 
από τα πιο σύγχρονα και 
ποιοτικά υλικά. 

Η συλλογή Ypnos σας δίνει 
τη δυνατότητα να επιλέξετε 
ανάμεσα σε διαφορετικά 
σχέδια και χρώματα 
υφασμάτων, ώστε να κάνετε 
πραγματικά προσωπικό το 
υπνοδωμάτιο σας. 

Κεφαλαριές: Έρις, Ιφιγένεια, 
Άλκηστις, Ιόλη, Σεμέλη, Σοφία.

Βάσεις ενιαίας επίπεδης 
επιφάνειας με ανεξάρτητα 
ελατήρια: Sen, Sueno, Sova, 
Somnus.

Collection



Κεφαλαριά  Ιόλη
Βάση Sen





Κεφαλαριά  Άλκιστης
Βάση Sueno

Collection



Κεφαλαριά Ιφιγένεια 
Βάση Sova 
Κομοδίνο The Keeper



Collection



Κεφαλαριά  Σοφία
Βάση Somnus



Collection



Κεφαλαριά Έρις
Βάση Sen

Collection





Collection



Κεφαλαριά Σεμέλη 
Κομοδίνο  Essential



Λεπτομέρεια, 
απλότητα, φινέτσα
Η συλλογή Relax είναι 
μία μοντέρνα αλλά 
ταυτόχρονα διαχρονική 
πρόταση με μοναδικά 
χαρακτηριστικά και 
ιδιαίτερη σημασία στη 
λεπτομέρεια, την απλότητα 
και τη φινέτσα.

Ξεχωρίζει για τη μοναδική 
αίσθηση που χαρίζουν 
στον χώρο οι κομψές, 
ήσυχες αποχρώσεις, 
βυθίζοντάς σας σε μία 
ξεχωριστή, ρομαντική 
ατμόσφαιρα.

Κεφαλαριές: Ήρα, Ιφιγένεια, 
Άρτεμις, Δάφνη, Ηλέκτρα, 
Αριάδνη.

Βάση ενιαίας επίπεδης 
επιφάνειας με ανεξάρτητα 
ελατήρια: Nuvem.



Κεφαλαριά Ηλέκτρα
Βάση Nuvem



Κεφαλαριά Δάφνη
Βάση Nuvem





Κεφαλαριά Αριάδνη



Κεφαλαριά  ΆρτεμιςΚεφαλαριά  Ήρα

Κεφαλαριά  Ιφιγένεια



Αρμονία και 
απλότητα!
Η συλλογή Anesis 
χαρακτηρίζεται από 
γραμμικό, λιτό σχεδιασμό 
υψηλής αισθητικής. 

Οι αρμονικές φόρμες σε 
συνδυασμό με τα απαλά 
χρώματα, αποπνέουν 
μία αίσθηση ηρεμίας και 
κομψότητας.

Κεφαλαριές: Μανταλένα, 
Εστία, Αλεξάντρα, Αθηνά.

Βάσεις ενιαίας επίπεδης 
ξύλινης επιφάνειας: Natt, 
Nuit, Noche.



Κεφαλαριά Μανταλένα



Κεφαλαριά  Εστία

Κεφαλαριά Μανταλένα Κεφαλαριά Μανταλένα με κουμπιά



Βάση NocheΒάση Natt Βάση Nuit



Κεφαλαριά  Εστία



Κεφαλαριά  Αλεξάντρα

Κεφαλαριά  Αθηνά



Έξυπνες και 
πρακτικές λύσεις!
Εξειδικευμένες βάσεις, 
ιδανικά σχεδιασμένες 
ώστε να παρέχουν εύκολες 
και άμεσες λύσεις στο 
υπνοδωμάτιο σας.

Sleepover με επέκταση 
της βάσης για φιλοξενία 
φίλων

Spacesaver με συρτάρια 
για αποθηκευτικό χώρο

Warehouse με μηχανισμό 
αποθήκευσης για φύλαξη 
των λευκών ειδών

Flexirest με ηλεκτρικό 
μηχανισμό για 
ρυθμιζόμενο κρεβάτι



Βάση Sleepover



Sleepover
• Μετατρεπόμενη βάση ενιαίας 

επίπεδης επιφάνειας για επέκταση της 
υφιστάμενης βάσης

• Ιδανική λύση για φιλοξενία

 
• Η επιπλέον ενιαία βάση διαθέτει 

ανοιγόμενα πόδια ώστε να μπορεί να 
φτάσει στο ύψος της κύριας βάσης

• Κατάλληλη για όλους τους τύπους 
στρωμάτων



Spacesaver
• Βάση με συρτάρια

• Ιδανική λύση για επιπλέον 
αποθηκευτικό χώρο

• Κατάλληλη για όλους 
τους τύπους στρωμάτων



Warehouse
• Ιδανική λύση για επιπλέον 

αποθηκευτικό χώρο

• Βάση με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 
σε δύο επιλογές, βάθος 20εκ. και 25εκ.

 
• Ανοίγει και κλείνει εύκολα χωρίς να 

μετακινηθεί το στρώμα

• Κατάλληλη για  όλους τους τύπους 
στρωμάτων



Flexirest
• Ρυθμιζόμενη βάση με ηλεκτρική ανάκλιση

• Διαθέτει 3 λειτουργίες ανάκλισης για ευελιξία και χαλάρωση στον ύπνο

• Ρύθμιση με τηλεχειριστήριο

• Κατάλληλη και για άτομα με κινητικές παθήσεις

• Συνδυάζεται με στρώματα χωρίς ελατήρια





Για εμάς, ο καλός ύπνος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
μια πιο υγιεινή, ευτυχισμένη και δυναμική ζωή. Στη Gevorest, 
υπηρετούμε την ποιότητα του ύπνου. Δεν κατασκευάζουμε 
απλώς στρώματα, αλλά δημιουργούμε το ιδανικό περιβάλλον 
που βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, ένα αγαθό στο οποίο 
αξίζει να επενδύσετε.

Στη Gevorest, συνδυάζουμε την επιστήμη και τον σχεδιασμό σε 
προϊόντα που θέτουν τα θεμέλια για μια καλή και υγιή εμπειρία 
ύπνου. Για την ιδανική ποιότητα ύπνου, είναι απαραίτητο το 
τρίπτυχο: βάση, στρώμα και μαξιλάρι. Ο τέλειος συνδυασμός 
που συμβάλλει στην απορρόφηση και την εξάλειψη όλων των 
πιέσεων του σώματος, στοχεύοντας πάντα στη ευθυγράμμιση 
της σπονδυλικής στήλης και του αυχένα. 

Συστήνεται πάντα να κάνετε μία σχολαστική δοκιμή με τη 
βοήθεια ενός εξειδικευμένου Συμβούλου Ύπνου της Gevorest, 
πριν την αγορά.



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

ΚΕΝΤΡΑ YΠΝΟY


