
KÖZEL- KELETI STÍLUSÚ EGYEDI REKLÁMOK



PÁLYÁZAT - Gál Imre Díj 2019 - MOZATA Libanoni Konyha

PÁLYÁZÓ: GBAM Partners Kft.
MEGRENDELŐ: Velvet Zest Kft.
TELEPÍTÉS HELYE: Budapest, Petőfi Sándor utca 10.
GYÁRTÁS, SZERELÉS: 2019. június - 2019. október

PROJEKT TÖRTÉNETE:
2019 évelején csapatunkat megkeresték egy luxusétterem, egyedi reklámelemeinek elkészítésével. Az indulás igen bizonytalan volt sokféle tervvel, elképzeléssel,
a tulajdonos utazásai alattt látott- fotózott termékekkel fűszerezve. Hosszas egyeztetés, anyagminták és mintatermékek bemutatása után sikerült elindítani
a megvalósítható tervezői munkát és a kivitelezést.

A projekt mozgató elemei a következők lettek:
- ,arany csillogása
- ,ötvösipari részletesség
- magas minőség.

A kifinomult minőségi elvárás, komoly technikai kihívást jelentett a „reklámszakmának”, de folyamatos odafigyeléssel -és némi tanulópénzzel-
sikerült elérni a LUXUS-végeredményt.

PROJEKTVÁLASZTÁS OKA:
Azért ezt a projektet választottuk, mert a termékek szinte mindegyike tartalmaz több olyan részletet, melyek megvalósítása igazi szakmai kihívást jelentett számunkra.
Ezen részletek iránti igény Magyarországon eddig nem jelent meg, így megvalósításuk igazán izgalmas feladatot eredményezett.

 



KIINDULÁSI TERVEK:

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZETT HOMLOKZATI RAJZ

ELVÁRT ARCULATI SZÍNEK

A HÁTTÉRLEMEZ
ELVÁRT KÉPKERET
JELLEGE

KIVITELI, VILÁGÍTÁSI ELKÉPZELÉS

ELKÉPZELT BETŰKIVITEL



KIINDULÁSI EGYÉB INFORMÁCIÓK:

KÉSZ HOMLOKZAT

TULAJDONOS ÁLTAL KÜLDÖTT
MINTATERMÉK FOTÓK

TULAJDONOS ÁLTAL FOTÓZOTT
DUBAI MINTATERMÉK,
MINT ELVÁRÁS



TERVEZÉS, MŰSZAKI LEÍRÁS:

MŰSZAKI LEÍRÁS:
A világító feliratok 20+5mm-es opál plexiből kivágott karakterek, rézlemezből készült búrákkal,
(fent látható rajz szerint). A réz búra palástjának síkja fut a visszaléptetet plexi palástjával.
Az egyes karakterekbe mini LED-es világítás került, így a felirat glóriaszerűen világít.

A réz búrák gyártásában egy ötvös kolléga segítette munkánkat. Az előlapokat- palástokat 45°-ban
letörve (!) forrasztotta, majd polírozta a betűket. A polírozott elemek végül lakkozásra kerültek.

A homlokzati reklámok háttere 3mm-es alumínium lemezből készült merevített tepsi; gömb maróval
keretszerűen nútolva, csiszolva és fényezve.

Hasonló jelleggel gyártottunk egy homlokzati- konzolos cégért, egy beltéri Mozata feliratot,
illetve több beltéri réz feliratot is.



GYÁRTÁS:

POLÍROZOTT RÉZ BÚRÁK

VISSZALÉPTETETT
PLEXI BETŰK

MINI LED-PANELOK

MART LEMEZEK, FÉNYEZÉS ELŐTT



MŰSZAKI RÉSZLETEK:

0,1mm-es tűrésű kivágás- illesztés

100%-os polírozott réz felület

elkeskenyedő betűszárakban is egységes világítás

45°-ban forrasztott betűpalást

plasztikus réz gyémánt logó,
kifestve- lakkozva

csiszolás- kitöltő alapozás, fényezés

gömbmarós nútolás 100%-os,
marási éllel- felülettel



VÉGEREDMÉNY:



VÉGEREDMÉNY:



VÉGEREDMÉNY:

Készítette: Rachfát Zoltán, projektvezető
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