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מלון גורדוניה קניון ביג פאשן - בלגראד

TLV קאנטרי חשמונאים - קניון



רצועות המתכת שמקיפות את תקרת הקניון 
לכל אורכו שמשו כבסיס להשראה

ממנה נולד השימוש ב-"מר קו" כמוטיב מרכזי 
לשילוט 

מרכז BIG FASHION בלגראד   

פרויקט עיצוב השילוט כלל:
1. איפיון
2. עיצוב

3. כתיבת חוברת מכרז
4. ליווי תהליך היצור
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הבלוט, בלוגו המלון, שימש כמוטיב מרכזי 
בעיצוב שילוט מספרי החדרים

מלון גורדוניה, מעלה החמישה

פרויקט עיצוב השילוט כלל:
1. איפיון
2. עיצוב
3. ייצור

4. תלייה

במסגרת התהליך, עוצב פונט נומרי המורכב מלוגו המלון:
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המדרגות המרכזיות בחלל, 
הן ההשראה הכללית בעיצוב השילוט.

TLV מרכז הספורט - חשמונאים, קניון

באמצעות שימוש בלוחות פלקסיגלאס בעלות שקיפות,
ניתן להגיע, בתקציבים זולים יחסית, למראה עשיר ומתוחכם

שמשתלב היטב עם השפה העיצובית במקום.

פרויקט עיצוב השילוט כלל:
1. איפיון
2. עיצוב
3. ייצור

4. תלייה

על קיר הכניסה הראשי (מול שער הכניסה) ממוקם השלט המרכזי אשר מחלק את המתחם לארבעה מפלסים ומגדיר כל מפלס באמצעות 
צבע (וטקסטורה).

השלט ייוצר בתבנית אמורפית המזכירה בצורתה את מבנה המדרגות. שילוב מספר שכבות של משטחי צבע בעלי שקיפות, יוצור גוונים 
חדשים ומעניינים אשר מושפעים ממצב התאורה במקום.

לכל קומה מרקם, המזוהה עם חללי הקומה: טקסטורה של כדורסל לאולם הספורט, מיים לקומה הרטובה, משקולת לחדר הכושר וקוביות 
למשחקיה. המרקם, מושג גם הוא, על ידי הצמדת משטחי פלקסיגלאס החתוכים בצורות שונות, אחד על גבי השני.
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כללי ההתנהגות באולם הכושר

הכניסה לאולם הכושר מותרת מגיל 14 בלבד.  .1

יש לחתום על הצהרת בריאות/אישור כמתחייב מחוק מכוני הכושר   .2

     (בני נוער עד גיל 18 נדרשים לצרף אישור הורים).

אין לדבר בטלפונים סלולריים.  .3

חל איסור מוחלט לאכול וללעוס מסטיק.  .4

חובה להתאמן בתלבושת ספורט מלאה, נעליי ספורט ומגבת אישית.  .5

חלה הגבלה לגבי ימים ושעות הפעילות לגילאי 14-17.  .6

במצבים של תעוקת חזה, חולשה פתאומית, סחרחורת וכו' יש להפסיק מידית    .7

      את האימון ולקרוא למדריך.

יש להישמע להוראות המדריכים.  .8

חל איסור להתאמן ללא נוכחות מדריך.  .9

יש להחזיר את המשקולות למקומן עם תום האימון.  .10

אנא נגבו את הזיעה מהמכשיר בגמר השימוש.  .11

בעת השימוש במסילה יש להדק את רצועת הבטיחות לבגד.  .12

מתאמנים חדשים חייבים לקבל הדרכה מקצועית לפני תחילת האימון.  .13

ההנהלה רשאית להגביל את זמן השימוש במכשירים בשעות העומס.  .14

יש להשאיר חפצים אישיים בתאי האחסון בכניסה לאולם הכושר.  .15
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