
B&B Italia, Maxalto, Edra, Bpa International,
Interni Edition, LÕabbate, Lema, papadatos, Emu,
Rimadesio, Mercantini, Schiffini, Euromobil, Oikos,
Nova Hobles, IOc International Office concept,
DvO, Oluce, Limited Edition, Eno







Στο ROOMS διαθέτουμε
έναν συναρπαστικό συνδυασμό 
προϊόντων, ιδεών, ανθρώπων 
και υπηρεσιών που προσφέρουν 
ολοκληρωμένες λύσεις
για τη δημιουργία ιδανικών 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
At ROOMS there is a fascinating 
mix of products, ideas, people
and services offering complete 
solutions for your ideal internal
and external spaces.
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Στυλ, επιδεξιότητα και επιλογή
Μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες 
στον τομέα του επίπλου βρίσκονται μέσα στο ROOMS. 
Σχεδιαστές δημιουργούν madeÑtoÑmeasure αντικείμενα. 
Διακοσμητές τελειοποιούν τις ιδέες σας.
Σύμβουλοι πωλήσεων επικοινωνούν μαζί σας από την αρχή
του έργου έως την τελειοποίησή του. Αν χρειαστεί, 
προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να προσαρμοστεί
στον προϋπολογισμό σας. Έμπειροι τεχνίτες αναλαμβάνουν 
το after sales service εξυπηρετώντας σας όποτε το ζητήσετε. 
Το ROOMS είναι ένας χώρος που προσαρμόζεται 
στις λειτουργικές ανάγκες και την αισθητική σας, 
αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής.
Καλώς ήρθατε στο ROOMS.
Ñ	 Εμπορικός	Διευθυντής	Κώστας	Ευριπίδου

Style, craftsmanship and choice
ROOMS includes some of EuropeÕs most established 
furniture brands. Product designers create bespoke,
made-to-measure objects. Interior designers refine
your ideas. Sales consultants work with you throughout
the project, from conception to completion
and if necessary, propose alternative adjustments
to always fit your budget. The after sales service
is undertaken by experienced technicians, available
at your request. ROOMSÕ service and flexibility matches 
your idea of functionality and aesthetics, contributing
to an enhanced quality of life.
Welcome to ROOMS.
Ñ	 Commercial	Manager	Costas	Evripidou
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Η εμπειρία είναι ένα ταξίδι στο χρόνο
– 1974 Ο Στέφος Ευριπίδου ιδρύει την ομώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή

 επίπλων, κουζινών και ξύλινων ειδικών κατασκευών.

– 2001 Η εταιρεία, έχοντας αναλάβει κάποια από τα μεγαλύτερα έργα στην Κύπρο, θεωρείται

 μία από τις πιο διακεκριμένες στον κλάδο της. Αρχή της συνεργασίας με τις πιο καταξιωμένες

 παγκοσμίως εταιρείες στον χώρο του επίπλου και της εσωτερικής διακόσμησης.

– 2006 Ίδρυση του ROOMS

– Σήμερα, το ROOMS βρίσκεται στον χώρο του προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις

 και ικανοποιώντας τις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών του.

Experience is a journey through time
– 1974 Stefos Evripidou founds the so-called company, dedicated to manufacturing furniture,

 kitchens and bespoke timber products.

– 2001 Having completed some of the largest projects in cyprus, the company establishes itself

 as one of the leaders in its field. The success marked the beginning of a collaboration

 with the worldÕs most renowned furniture and interior design firms.

– 2006 ROOMS is launched.

– Today, ROOMS has evolved into providing integrated solutions and satisfying

 even the most distinct customer requirement.

Our
 st

or
y
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Εσωτερική διακόσμηση
Ñ Οι διακοσμητές του ROOMS έχουν μια μεγάλη συλλογή επίπλων να χρησιμοποιήσουν, εμπειρία, 

δημιουργικότητα και πολλές ιδέες. Επισκέπτονται τον χώρο σας, τον σχεδιάζουν, σας συμβουλεύουν 

στην επιλογή των υλικών, προτείνουν λύσεις σύμφωνα με το budget σας, βρίσκουν τις λεπτομέρειες 

που θα τον αναδείξουν και θα τον κάνουν μοναδικό.

Υφάσματα, υλικά και φινίρισμα
Ñ Ανεξάρτητα από το σχέδιο που θα επιλέξετε, το ROOMS σας προσφέρει την επιλογή να διαλέξετε 

το υλικό, το ύφασμα και το φινίρισμα. Βρείτε την απόχρωση που προτιμάτε, το υλικό που ταιριάζει στον 

χώρο σας, επιλέξτε καμπύλες ή κάθετες γραμμές, στην τιμή που θέλετε.

Σχεδιασμός κουζίνας
Ñ Η κουζίνα σήμερα πρέπει να αποτελεί έναν ιδανικό συνδυασμό λειτουργικότητας, design και προ-

σωπικής αισθητικής. Στο ROOMS προσφέρουμε μεγάλη συλλογή κουζινών από τους μεγαλύτερους 

ιταλικούς οίκους, την δημιουργικότητα και την εμπειρία των ανθρώπων μας που θα σας βοηθήσουν να 

επιλέξετε το σχέδιο, το υλικό και την ποιότητα, στην ιδανική τιμή. 

Τοποθέτηση
Ñ Το ROOMS μπορεί να αναλάβει την μεταφορά και την εγκατάσταση των προϊόντων στον χώρο 

σας. Το εξειδικευμένο συνεργείο του προσαρμόζει ιδανικά ντουλάπια δίνοντας έμφαση στις λεπτομέ-

ρειες που θα αναδείξουν την τελειότητα τους. Αν η αγορά σας αφορά έπιπλα και έχετε συνεργαστεί 

με τους διακοσμητές μας στο σχεδιασμό του χώρου, το συνεργείο θα τα τοποθετήσει ακριβώς στις 

προεπιλεγμένες θέσεις τους.

Interior design
Ñ There is a great collection of products for the interior designers of ROOMS to select from. Together 

with experience, creativity and original ideas. They visit your space, take measurements and advise you 

on the choice of materials, suggest solutions according to your budget and come up with those impec-

cable design details that will highlight the best of your space. 

Fabrics, materials & finishes
Ñ Regardless of the design you choose, ROOMS gives you the option of selecting the materials, 

fabrics and finishes. pick out that particular colour shade you prefer, the best matching material for your 

space or make up your mind on straight or curved lines, all at the price that suits you.

Kitchen planning
Ñ The kitchen today must be a perfect combination of functionality, design and personal taste. at 

ROOMS we offer a wide range of the latest kitchens from the leading Italian brands, together with our 

own expertise and creativity. Our people are always willing to assist you decide on design, materials 

and finishes at the best possible price.

Installation & positioning
Ñ ROOMS arranges the transfer and installation of the products to your space. Our team of profes-

sionals will position them in the best possible manner, focusing on the details that will accentuate their 

excellence.
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B&B Italia
Maxalto

Edra
Bpa International

Interni Edition
LÕabbate

Lema
Papadatos

Emu
Rimadesio
Mercantini

Schiffini
Euromobil

Oikos
Nova Hobles

Ioc International Office Concept
Dvo

Oluce
Limited Edition

Eno
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Furniture

Εξαιρετικά σχέδια, λειτουργικότητα
και τεχνική τελειότητα.
Διαχρονικό ή σύγχρονο έπιπλο, η συλλογή του ROOMS 
μπορεί να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές προτιμήσεις.
Οι πιο διακεκριμένες ιταλικές εταιρείες επίπλων Ñοι οποίες 
έχουν κάνει το ιταλικό design παγκοσμίως διάσημοÑ 
βρίσκονται στον χώρο μας. Η καθεμιά τους έχει τη δική της 
φιλοσοφία σχεδιασμού. Όμως όλες τους χαρακτηρίζονται 
από δημιουργικότητα, απαράμιλλη τελειότητα και σύγχρονη 
προσέγγιση στη χρήση των υλικών. Τα προϊόντα τους 
είναι μοναδικά, έχουν πολλαπλές συνθετικές δυνατότητες 
συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την λειτουργικότητα. 
Η επιλογή είναι δική σας.
Outstanding design, functionality
and technical excellence.
Timeless or contemporary? ROOMSÕ vast selection
is here to satisfy your most demanding wish. EuropeÕs 
most prestigious furniture companies Ñthe ones who made 
Italian design worldÑfamousÑ are situated at ROOMSÕ 
space. Each brand, demonstrates its own individual design 
philosophy whilst they all share a common perspective
to creativity, unparalleled excellency and modern 
approach to the use of materials. Their unique products 
present multiple possibilities of blending uncompromising 
style and functionality. The choice is all yours.
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1 EIlEEn Table

 Design antonio citterio

 AlmA Chair

 Design Roberto Barbieri

2 TuFTyÑTImE Sofa

 Design patricia Urquiola

 FrAnK Small Table

 Design antonio citterio

 FATÑFAT Tray

 Design patricia Urquiola

 JJ Armchair

 Design antonio citterio

 FrAnK Small Table

 Design antonio citterio

 lAndSCApE Chaise longue

 Design Jeffrey Bernett

 FlAT C Wall System

 Design antonio citterio

1

2
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 HAnS Table

 El Chair

 Design antonio citterio
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 rAy Sofa

 HArry lArgE pouf

 FrAnK Small Table

 JJ Armchair

 Design antonio citterio
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 CHArlES Sofa

 Design antonio citterio

 FATÑSOFA pouf

 Design patricia Urquiola

 FrAnK Small Table

 Design antonio citterio

 SHElF Bookcase

 Design Naoto Fukasawa
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 SHElF Bookcase

 Design Naoto Fukasawa

 JJ Armchair

 Design antonio citterio

 FrAnK Sofa & Small Table

 Design antonio citterio

 VOl Au VEnT Chair

 Design Mario Bellini
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 CrInOlInE Table & Chair With Armrest

 Design patricia Urquiola

 1966 COllECTIOn Chaise longue & Small Table

 Design Richard Schultz

 FATÑFAT Tray

 Design patricia Urquiola

 1966 COllECTIOn Table & Chair With Armrest

 Design Richard Schultz
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1 SprIngTImE Sofa & Service Elements

 Design JeanÑMarie Massaud

 FATÑFAT Tray

 Design patricia Urquiola

2 SprIngTImE Chaise longue & Bazier

 Design JeanÑMarie Massaud

 rAVEl Sofa

 FATÑFAT Tray

 Design patricia Urquiola

1

2
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1 FEBO Bed

 lEuKOn Table & Floor lamp

 ElIOS Small Table

 pATHOS Small Table

 KAlOS Armchair

 Design antonio citterio

2 ErAClE Storage unit

 ACAnTO Chair

 lEuKOn Floor lamp

 Design antonio citterio

 mIdA Storage unit

 Design antonio citterio

2

1
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 FEBO Sofa

 pATHOS Table

 FEBO Chair

 lEuKOn Floor lamp

	 Design antonio citterio
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  ClIO Αrmchair

	 Design	antonio citterio

 SImplEX Sofa

 ElIOS Small Table

 SImplICETEr pouf

 Design antonio citterio
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2

1 mAX Table

 muSA Armchair

 EBE Bench

 mIdA Storage unit

 Design antonio citterio

2 AlCOVA Bed & Bench

 Design antonio citterio 

 SImplICITEr Sofa

 Design antonio citterio
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 On THE rOCKS Sofa

 Design Francesco Binfare

 SOFA Sofa

 Design Francesco Binfare
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 FlAp Sofa

 Design Francesco Binfare
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1 SCrIgnO Storage unit

 Design Fernando & Huberto campana

2 COrAllO Armchair

 Design Fernando & Huberto campana

 FAVEllA Chair

 Design Fernando & Huberto campana

1

2
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2

1 BrAZIlIA low Table

 Design Fernando & Huberto campana

2 mummy Chair

 Design	peter Traag

 JAnETTE Chair

 Design Fernando & Huberto campana

 CrOmA Table

 Design Massimo Morozi
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1 mIrA Armchair

 Design Stefano Gallizioli

2 mAdISOn lArgE Sofa & CASEWOOd

 Design carlo pozzi

 mAdISOn lArgE Sofa

 Design carlo pozzi

 dAlIA Armchair

 Design Eleonora pozzi

2

1
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1 nEpAl low Table

 Design Janine vandebosch

2 ypSIlSOn low Table

 Design Janine vandebosch

3 BrOAdWAy Table

 Design Janine vandebosch

4 In BETWEEn Floor lamp

 Design Janine vandebosch

5 BuTlEr Tray

 Design Janine vandebosch

6 EnTrEÑdEuX low Table

 Design Janine vandebosch

1

4

5

62

3
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1 90% Chair

 Design For Use

2 lIVIA Chair

 Design Gio ponti

 ACHIllE Ιndoors & Οutdoors Τable

 Design paolo armenise & Silivia Nerbi

3 dOrmITIO Chair

 Design Gio ponti

 STrIpE Armchair

 Design paolo Ulian

1

2

3
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 SElECTA library

 Design cRS LEMa

 VICTOr Writing desk

 Design pierro Lisoni

 WErnEr Armchair

 Design Roberto Lazzeroni
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 phasellus tempus malesuada tristique.

 SElECTA library

 Design cRS LEMa
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1 ABACuS lIVIng Wall unit

 Design Giuseppe Bavuso

2 OpuS Wall unit

 Design Giuseppe Bavuso

3 ABACuS Wardrobe & Storage uni

 Design Giuseppe Bavuso

4 ABACuS lInIng Wall unit

 SIpArIum Sliding door

 Design Giuseppe Bavuso

1

1

2

3

4
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 FEEl Sofa

 OggI Armchair
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2

1

1 HEAVEn Αrmchair, low Table & Stool

 Design JeanÑMarie Massaud

2 rEÑTrOuVEZ Chair & Stool

 Design	patricia Urquiola

 IVy Archair & low Table

	 Design paola Navone
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 InTErCCI Sofa

 Design carlo colombo

 mIΤO Table

 Design aldo ciabatti

 VOIlE Chair

 Design	chiaramonte & Marin

64 65



Wardrobe

Προσαρμογή σε οποιονδήποτε χώρο
Μια ντουλάπα καλύπτει αρκετά μεγάλη επιφάνεια
ενός χώρου που μπορεί να διαμορφώσει την αισθητική 
του. Το ROOMS συνεργάζεται με τις πιο γνωστές ιταλικές 
εταιρείες σχεδιασμού και κατασκευής ντουλαπών.
Η φιλοσοφία τους είναι ένας συνδυασμός 
λειτουργικότητας και σύγχρονης αισθητικής.
Η ιταλική δημιουργικότητα, οι καινοτομίες στη χρήση
των υλικών και η προσεκτική επιλογή των ανθρώπων
του ROOMS σας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη 
συλλογή που θα κάνει τους χώρους σας ομορφότερους, 
πιο άνετους και περισσότερο αποδοτικούς.
Fit to any space
A wardrobe takes up substantial amount of internal
space while affecting its overall appearance.
ROOMS in collaboration with leading Italian firms,
sets new standards in wardrobe design and manufacture 
that highlight their philosophy of practicality and style. 
Italian creativity, innovation in the use of materials
and our teamÕs careful selection, offer a complete project 
that will transform your space bringing efficiency,
comfort and beauty.
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1 AnTA prImA Wardrobe

 HATI Chair

 Design pierro Lisoni

2 AnTA TEATrO Walk in Closet

 ElEgAnT Wardrobe

 AnTOnIO Table

 ClEOpATrA Chair

 Design arberto Basaglia & Natalia Rota Nodari

1

2
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 made to measure

 by lEmA & Anta Teatro
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 AnTA SCOrrEVOlE lISCIA

 Wardrobe
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2

1 ABACuS lIVIng Walk in Closet

 VElArIA Sliding door

 Design Giuseppe Bavuso

2 SIpArIum Sliding door

 BOld Walk in Closet

 Design Giuseppe Bavuso

 VElArIA door

 BOld Walk in Closet

 Design Giuseppe Bavuso
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2

1

3

1 SESTAnCE 4 Wardrobe

 Design Studio Barsacchi

2 SESTAnCE 18 Wardrobe

 Design Studio Barsacchi

3 SESTAnCE 50 Wardrobe

 Design Studio Barsacchi
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Μια καλύτερη κουζίνα για ένα καλύτερο σπίτι
Αγοράζοντας σήμερα καινούργια κουζίνα ίσως είναι
μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα πάρετε
για το σπίτι σας. Πρέπει να αποτελεί έναν ιδανικό 
συνδυασμό λειτουργικότητας, design και προσωπικής 
αισθητικής. Οι άνθρωποι του ROOMS θα σας βοηθήσουν 
να επιλέξετε το σχέδιο, το υλικό και την ποιότητα,
στην ιδανική τιμή. Στο ROOMS προσφέρουμε 
ολοκληρωμένες λύσεις για την κουζίνα.
Μια μεγάλη συλλογή σχεδίων από τους πιο γνωστούς 
ιταλικούς οίκους και ειδικούς συμβούλους σχεδιασμού. 
Επίσης διαθέτουμε ένα εξειδικευμένο συνεργείο 
εγκατάστασης και παράδοση στον χώρο σας.
A better kitchen, for a better home
Investing in a new kitchen today, is probably one
of the most important decisions concerning your home. 
There should be an ideal amalgamation of practicality, 
design and personal style. Our people here at ROOMS 
will help you make up your mind on the design, material 
and quality at the best possible price. At ROOMS
we offer a complete service for your kitchen. A vast variety 
of designs from the most well-known Italian brands
and expert design consultants. We also have a skilled 
team who will deliver and install right at your space. 

Kitchen
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1 gÑOnE Kitchen

 Design Giuliano Giaroli

2 mESA Kitchen

 HIS Hood

 Design alfredo Haberli

 mESA Κitchen

 Hp Ηood

 mESA lEgnO Table

 Design alfredo Haberli
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1 CInQuETErrE Kitchen

 BOX OnE System Internal drawer

 Design vigo Magistretti

2 CInQuETErrE Kitchen

	 Design vigo Magistretti

 SpEZIE Kitchen

 Design Ludovica & Roberto palomba
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1 FIlO TABulA Kitchen

 FrEE SySTEm Kitchen

 Design Roberto Gobbo

2 FIlO E25 Kitchen

 Design Roberto Gobbo

 AlInEAl Kitchen

 Design Roberto Gobbo & Edoardo Ghevardi
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Ένας επαγγελματικός χώρος με την δική σας ταυτότητα
Σε έναν επαγγελματικό χώρο, η μελέτη για τον σχεδιασμό 
και την επίπλωσή του οφείλει να ξεκινά από τον χρήστη 
και τις δραστηριότητές του. Τα έπιπλα πρέπει να έχουν 
πολλαπλή χρησιμότητα και να είναι λειτουργικά, 
προσφέροντας αρμονία στον περιβάλλοντα χώρο.
Το ROOMS, σε συνεργασία με δύο από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες στον χώρο του επαγγελματικού γραφείου,
σας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα επίπλων που είναι φιλικά 
και ευπροσάρμοστα σε οποιαδήποτε χρήση.
Το αποτέλεσμα είναι η ιδανική διαβίωση στον χώρο
που εργάζεστε. Το γραφείο σας γίνεται μοναδικό
όσο κι εσείς.
professional space with your identity
When it comes to designing and furnishing workspace, 
everything must be initiated by both the user
and his activities. The furniture should be versatile
and functional, in harmony with the surroundings.
ROOMS collaborates with two of the worldÕs leading 
companies in office design, offering you an extensive 
range of furniture that can adapt to suit any client.
This results in an ideal space where work takes place, 
making your office as unique as you are. 

Office
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1 FrEEWAy desk

 FrEEWAy Storage units

 Design castiglia associati & K. Miksza

2 mOrE Table

 Design castiglia associati & K. Miksza

 FrEEWAy desk

 Design castiglia associati & K. Miksza
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 plAnETA desk

 plAnETA Storage units

 Design David Hume

 EnTITy desk

 Design antonio Morello
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Απλά, όμορφα και χρήσιμα αντικείμενα
Διακοσμητικά, φωτιστικά, χαλιά ή αξεσουάρ,
ένα αντικείμενο αποτελεί μια οντότητα Ñέναν συνδυασμό 
λειτουργικότητας και αισθητικήςÑ που πραγματοποιεί 
κάποιο σκοπό. Η συλλογή αντικειμένων του ROOMS 
προέρχεται από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο
και έχει έναν σκοπό: να ομορφύνει διακριτικά
τον χώρο σας, σύμφωνα με την αισθητική σας.
Simple, beautiful and useful objects
Ornaments, lamp-shades, rugs and accessories,
an object is an entity that combines aesthetics
and functionality while serves a particular purpose. 
ROOMSÕ object collection comes from some
of the principal brands in the field and has one goal:
to enhance your space subtly and according
to your personal taste. 

Object
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1 STOnE Indoor & Outdoor lamp

 Design Marta Laudani & Marco Romanelli

2 COupE Table lamp

 Design: Joe colombo

 ATTOlO Talbe lamp

 Design vigo Magistretti
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 CAnOpy Wall lamp

 Design Francesco Rota

 COrOA Wall lamp

 Design Emmanuel Babled
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2

3

1 dOTS Carpet

2 KHAn Carpet

3 IpAnEmA Carpet

 muSTAng Carpet
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1 OFFICE Stantionary

 Design	Sebastian Bergne

2 STrIp lEATHEr COllECTIOn Basket

 Design Douglas Legg

3 ClOTHES rack

 Design Donata paruccini

 dOg low Table

 Design christophe Delcourt

1

2

3
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Door & Window

Δημιουργώντας συνεχόμενους χώρους
Η νέα συλλογή του ROOMS έρχεται από την Ιταλία
και καινοτομεί. Η ιδέα είναι ο διαχωρισμός διαφορετικών 
χώρων δίνοντας ταυτόχρονα την αίσθηση της ενότητας.
Πόρτες και συρτά διαχωριστικά κατασκευασμένα
με εξαιρετική τεχνική ικανότητα.
Συνδυασμοί υλικών, χρωμάτων και διαφανειών δημιουργούν 
αρμονία στον χώρο προσφέροντας υψηλή αισθητική, 
λειτουργικότητα και μοναδικότητα.
Bringing spaces together
ROOMSÕ new collection brings Italian innovation
with the idea of dividing different spaces while giving
a sense of unity. Doors and sliding partitions built
with exceptional skill. Combinations of different materials, 
colours and transparencies, create a sense of harmony,
elaborate aesthetics, functionality and originality.
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1 AurA door

 Design Giuseppe Bavuso

2 VElA door

 Design Giuseppe Bavuso

 gHOST SlIm door

 Design Guiseppe Bavuso

2

1
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 SynuA External door

 Design adriani & Rossi

 SynuA External door

 Design adriani & Rossi

Μια σειρά από περιστρεφόμενες εξωτερικές πόρτες/πόρτες εισόδου

σχεδιασμένες επί παραγγελία και φινιρισμένες από διαφορετικά υλικά.

Χαρακτηριστικά –Ασφάλεια – Θερμομόνωση – Μείωση θορύβου

  – Προστασία από τον αέρα και τη βροχή

a range of custom designed pivot entrance/exterior doors, finished

with different materials applied on the door structure as horizontal sectors.

Characteristic – Security – Thermal Insulation – Sound reduction

  – air, water and wind protection
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2

Φέρουν διπλά γυαλιά 4Ñ18Ñ4 για καλύτερη θερμομόνωση/ηχομόνωση

και περιμετρικά λάστιχα ασφαλείας για ασφάλεια και στεγανώτητα.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι οικολογικά βερνίκια χεριού.

UltraÑthin joints, with slotÑin fitting without any screws or visible joints.

anti noise plastic.

1 nEW WIndOWS for High Thermal Insulation

2 SlIdIng Wooden Horizontal Board Shutters

 nEW WIndOWS for High Thermal Insulation
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Κατασκευάζουμε τις ιδέες σας
Ñ Στο ROOMS λατρεύουμε τις προκλήσεις. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα μοναδικά ώστε 

να λειτουργούν όμορφα στη ζωή σας, να είναι αισθητικά ευχάριστα και να αντέχουν για πολλά χρόνια 

καθημερινής χρήσης. 

Ñ Συνδυάζουμε τις καλύτερες παραδοσιακές αξίες και τη δεξιοτεχνία μας με τα πιο σύγχρονα μέσα 

ψηφιακής τεχνολογίας. Η εμπειρία και τεχνογνωσία μας εγγυάται ότι το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς 

αυτό που σκεφτήκατε. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες διαστάσεις. Παραδοσιακά, σύγχρονα ή αφαι-

ρετικά σχέδια, δουλεύουμε με όλα τα είδη ξύλου. Οι επιλογές σας είναι ατελείωτες.

Ñ Τα έπιπλα του ROOMS κατασκευάζονται για να κρατήσουν για πάντα.

We build your ideas
Ñ Here at ROOMS we love to be challenged. We design and manufacture individual furniture that 

enrich your life. products that are aesthetically pleasing while stand the test of daily use for years to come.

Ñ We combine timeless traditional values with our skillful workmanship and the latest in digital 

technology. Based on our experience and technical knowledge, the result is guaranteed to match your 

expectations. There are no limits when it comes to dimensions, types of timber, traditional, contemporary 

or abstract design. Your choice is endless.

Ñ ROOMS furniture are made to last for ever.

Cus
tom
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Η ειδικότητά μας είναι να δουλεύουμε μαζί σας
Ñ To ROOMS έχει την εμπειρία, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία να εκτελέσει 

οποιοδήποτε έργο. Κάθε project, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, είτε είναι ένα δωμάτιο είτε ένα ολό-

κληρο κτίριο, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ενθουσιασμό, επαγγελματισμό και φροντίδα.

Το rOOmS έχει την ικανότητα να:
– Σχεδιάζει την ιδέα σας.

– Παρέχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.

– Συμβουλεύει. Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη,

 ο διακοσμητής και ο τεχνικός μας θα επιλέξουν το καταλληλότερο προϊόν.

– Κοστολογεί και προτείνει εναλλακτικές λύσεις που να προσαρμόζονται στο budget του πελάτη.

– Προτείνει λύσεις διακόσμησης και φινιρίσματος.

– Προγραμματίζει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε το έργο να παραδοθεί

 τον προκαθορισμένο χρόνο.

– Ελέγχει την πορεία του έργου.

– Μεταφέρει και εγκαθιστά τα προϊόντα.

We are experts in working with you
Ñ armed with a team of experts, technical knowledge and years of experience inherited from our parent 

company (EvRIpIDOU), ROOMS is able to deliver any type of project. In addition to this, out collaboration 

with internationally established firms, offers a valuable asset that guarantees an exemplary outcome. 

Every project, regardless of size, is managed with the same level of professionalism, enthusiasm, and care.

rOOmS is able to:
– Design. Turn your ideas into plans.

– provide a wide range of products.

– advise. In collaboration with the architect and according to the clientÕs request, our interior designer 

 and technician will advise on the best possible products.

– cost. an upfront costing service with alternatives to always fit the clientÕs budget.

– propose solutions on decoration and finishes.

– Time manage to guarantee project delivery on time.

– Monitors the progress of the project.

– Transports and installs the products.
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1 Olympic residence Limassol, Cyprus

2 Olympic residence Limassol, Cyprus

3 ruby Builidng, Compass Developers Limassol,	Cyprus

4 Olympic residence Limassol, Cyprus

SOmE OF Our ClIEnTS
luxury Appartments
– Olympic Residence

– The Residence

– Savoya

– Sea Through

Appartments Offices
– Deloitte Offices

– Skycore Offices

– KpMG Offices 

– anastassides Law Offices

– Neocleous Law Offices

– papachristoforou

 accountant Offices

Hotels
– amathus Beach Hotels

– Le Meridien Hotel

– Intercontinental aphrodite

– Hills Resort

– Four Seasons Hotel

– Hilton Hotel

– Hilton park Hotel

– ajax Hotel

– crown plaza Resort

restaurants
– The Noodle House

– TGI Friday

– carob Mill Restaurants

– Lobby Bar Restaurant

Boutiques
– Splash Boutique

– cara Boutique

 (Maximos	Plaza)

1

3

2

4
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 Furniture
 BEB Ιtalia www.bebitalia.it

 maxalto www.bebitalia.it

 Edra www.edra.com

 BpA International www.bpainternational.com

 Interni Edition www.interni-edition.be

 lÕabbate www.lacollection.it

 lema www.lemamobili.com

 papadatos www.intro.com.gr

 Emu www.emu.it

 Wardrobes
 lema www.lemamobili.com

 rimadesio www.rimadesio.it

 Μercantini www.mercantini.it

 Kitchen
 Schiffini www.schiffini.it

 Euromobil www.euromobil.it

 doors and Windows
 rimadesio www.rimadesio.it

 Oikos www.oikos.it

 nova Hobles www.hobles.it

 Office
 IOC International Office Concept www.ioc.it

 dVO www.dvoffice.it

 Accessories
 Oluce Lamps www.oluce.it

 limited Edition Carpets www.limitededition.be

 EnO Accessories www.enostudio.com  

 Oluce, Atollo compasso d'oro adi award, 1979

 Design vico Magistretti

 Oluce, Spider compasso d'oro adi award, 1967

 Design Joe colombo

 Sciffini, Mesa The Edida (Elle	Decoration	International	Design	Awards), 2010

 Design alfredo Haeberli
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 rimadesio, Graphis Design Index aDI award, 2005

 Design Giuseppe Bavuso

 rimadesio, Vela Design Index aDI award, 2007 & compasso d'Oro aDI award, 2008

 Design Giuseppe Bavuso

 rimadesio, Siparium Young & Design award, 1993

 Design Giuseppe Bavuso

 rimadesio, Zenit KBB award, 2000 & Design Index aDI award, 2001

 Design Giuseppe Bavuso

 Oikos, Vela Menzione D'onore compasso D'oro award , 2011

 Design adriani & Rossi

 B&B Italia, Le Bambole compasso D'oro award, 1979

 Design Mario Bellini
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 Euromobil, Dedalo Italian Design on Tour, 2004Ñ2005

 Design Jai Jalan

 Euromobil, Zenit Young & Design, 2006

 Design Edoardo Gherardi

 Edra, Rose Chair

 Die Neue Sammlung Ñ The International Design Museum, Munich

 Design Masanori Umeda

 Edra, Vermelha centre George pompidou, paris

 Design Fernando and Humberto campana

 Emu, Heaven Collection art. 486

 Interior Innovation award, cologne 2008

 Design JeanÑMarie Massaud

Η συλλογή προϊόντων του rOOmS που αναγνωρίστηκαν διεθνώς και βραβεύτηκαν.

Ασύγκριτη ποιότητα κατασκευής, πρωτότυπα σχέδια που διαμόρφωσαν τις τάσεις του σύγχρονου design.

Κλασικά κομμάτια που θα τα συναντήσετε στις μόνιμες συλλογές των διασημότερων μουσείων.

The internationally acclaimed and awarded product selection by rOOmS.

Ultimate quality, original styles that shaped the trends of contemporary design.

classic pieces that feature in the permanent collections of the most famous museums in the world.

 Edra, Sushi art Institute of chicago, USa

 Design Fernando and Humberto campana
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Stefos Evripidou ltd.
58, Kolonakiou avenue

4103, Lemesos, p.O. Box 51278

3503 Lemesos, cyprus

T 77 777 160

F 25 828 203

E info@rooms.com.cy

www.rooms.com.cy


