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Bucătăria - în conceptul “open space”. 

prezentarea datelor: 

Spațiul modern al locuirii din zilele noastre oferă posibilitatea ca prepararea hranei precum și 

servirea mesei să se facă într-un spațiu comun cu livingul. Acest nou concept “open space” oferă 

confortul necesar prin împărțirea judicioasă a spațiului, astfel, zona de dining este integrată cu zona 

bucătăriei astfel încât întreaga familie sa fie împreună și să participe la pregătirea si servirea mesei. 

Mobilierul va fi adaptat astfel încât spațiul preparării să fie pe o latură iar cel al servirii sa fie insular in 

fața bucătăriei (asemenea unui bar)   

  

Pe o suprafață de  7,  5  mp (3 m x 2,5 m), propunem spre studiu proiectarea unei bucătarii 

într-un spațiu comun cu livingul cu următoarele funcțiuni: 

 

O zonă pentru preparare/depozitare (a tuturor ustensilelor folosite în bucătărie), așezată pe o latură 

de 3 ml ce va cuprinde: corpuri de mobilier ce incorporează frigider, chiuvetă, plită, hotă, cuptor, 

mașină de spălat vase. 

O insulă destinata servirii mesei (3 persoane) așezată în spațiul limită dintre bucătărie și living 

(asemenea unui bar) ce va avea si câteva spații de depozitare.  



  

Spațiul propus studiului reprezintă un fragment virtual dintr-un apartament modern (asemena celui 

studiat în timpul anului) asupra căruia ne vom îndrepta atenția fără a avea nevoie de alte detalii.  

 

Ce se cere: 

Conceperea, mobilarea și amenajarea ambientală a spațiului primit folosind cunoștințele acumulate 

până în prezent 

• Plan, elevații, perspectivă(e), axonometrie ortogonală izometrică  

Criterii de evaluare       

• realizare tehnică și plastică 

• respectarea datelor temei 

• creativitate 

• planificarea timpului 

  

  

 Recomandări: Ergonomie, eficiență 

    

 

Format 

Prezentare PPT sau PDF 1920 x 1080 px 
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