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ורד גינדי
גיל: 43

מצב משפחתי: נשואה + 3
שני  ותואר  בפילוסופיה,  ושני  ראשון  תואר  בעלת  השכלה: 
רשומה  אדריכלית  בקנדה,  טורונטו  מאוניברסיטת  באדריכלות 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
קצת על עצמי: מתגוררת באבן יהודה. אמא לשלוש בנות

.SAP מנצלת כל רגע פנוי לצלול ולגלוש על
 

קצת על החברה: 
גינדי סטודיו מונה כ- 17 אדריכלים ומעצבים בעל הבנה ייחודית 

של סביבת העבודה
ומחויבות לסטנדרטים גבוהים של תכנון ועיצוב פורץ גבולות.

תוכנות  מבחינת  ביותר  המתקדמת  בטכנולוגיה  עובד  המשרד 
ושימוש בחומרים, דוגל בחדשנות ובעיצוב מותאם לקוח, וממציא 

את עצמו מחדש בכל פרויקט ופרויקט.
החברה עוסקת בעיקר בעיצוב פנים וביצוע של שטחים גדולים. 
מוכחת  הצלחה  עם  גבוהה,  באיכות  מקיף,  פתרון  השגת  תוך 

ושירות מוכוון לקוח.
3 ערכים מלווים את המשרד ומתווים את החזון המקצועי שלו:

לרגש- לעצב חללים סוחפים, שאנשים יאהבו לשהות בהם.
צורכי  כל  את  במדויק  וימלא  השראה  שיעורר  עבודה  מתחם 

המשתמשים.
לחדש- ליצור סביבה חכמה, חדשנית וטכנולוגית ברמת הפרטים 

הקטנים ביותר.
לחבר- להתחבר ל-D.N.A המקצועי ולנשמה של הארגון.

תוך  בינלאומיות  חברות  עם  בעבודה  רב  נסיון  סטודיו  לגינדי 
שמירה והבנה בסטנדרטים עולמיים והוא שומר על רמת עיצוב 
גבוהה ומעודכן בכל הטכנולוגיות והמוצרים החדשים בשוק אנו  
 LEED ה   בסטנדרט  ולעצב  לתכנן  מקפידים 
הסביבה  כלפי  שלנו  האחריות   את  ומבינים 

כאדריכלים.
 כמו כן, מעורבים במחקר אקדמי אינטנסיבי על 
קרובות  לעתים  ומוזמנים  חדש.  משרדים  עיצוב 

ורד גינדי

שם החברה: גינדי סטודיו בע"מ
כתובת: בר כוכבא 16 בני ברק

טלפון: 03.7574.777
office@gindistudio.net :מייל

מגמות  על  אחרים  ובפורומים  אקדמאים  במוסדות  להרצות 
חדשות של עיצוב פנים משרדים.

 בין לקוחותינו תוכלו למצוא מותגים עולמיים כגון מייקרוסופט, 
 MOBILEYE, GOOGLE, HSBC, ORACLE, BMC, DELOITTE,

GM, סייבריזן, בנק הפועלים
DELL, מרצדס, SISENSE, , מלונות אטלס, סאפיינס, סיטי בנק, 

VONAGE, יוניליוור, ורבים אחרים.

חבר גינדי סטודיו בע"מ
נשיאות

חברת VONAGE – תצפית מדלפק הקבלה, המרחב הציבורי ועד לחללי העבודה

FUN ROOM בסיירן

שאטרפליי - הסלון והבר בכניסה, משקיפים אל העיר חיפה

שאטרפליי - פינת ישיבה ומבואה לאופן ספייס

סייבריזן – איזור מנוחה

סייבריזן – דו שיח בין הגרפיקה לריהוט ולתאורה

סייבריזן – חדר הישיבות המשקיף אל הים

סיירן מבט מהכניסה אל הבר

חברת VONAGE מבט על העיר ממרומי קומה 39, מגדל אלון תל אביב

שאטרפליי – מבט אל האולם רחב הידיים


