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МАСА
Ма̀са е мебел, която се среща предимно 
в ресторанти и кухни. Състои се от 
хоризонтална повърхност, наречена 
понякога плот и основа, която в 
повечето случаи се състои от няколко 
крака. 

A масичка за кафе е ниска маса, 
предназначена за поставяне в кът за 
сядане за удобна поддръжка на 
напитки, дистанционни управления, 
списания, книги (особено големи, 
илюстрирани книги за масички за 
кафе), декоративни предмети и други 
дребни предмети. Повечето холни маси 
са изработени от дърво (или 
изкуствено дърво) или от стъкло и 
метал, обикновено от неръждаема 
стомана или алуминий и могат да 
включват шкафове или чекмеджета. 
Предполага се, че масичките за кафе 
първоначално са били построени в 
Ренесансова Англия. 



АНАЛИЗ НА 
РАЗВИТИЕТО 

НА МАСАТА ЗА 
КАФЕ

ИСТОРИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ- ПРОИЗХОД 

 В Европа първите маси, специално 
проектирани като и наречени маси 
за кафе, са били произведени във 
Великобритания по време на 
късната викторианска ера. Диван 
и масичка за кафе в хотелска стая 
Според изброяването в 
Викториански мебели от R. W. 
Symonds & B. B. Whineray, а също и 
в Книгата на селския живот на 
английските мебели от Едуард Т. 
Джой, маса, проектирана от Е. У. 
Годуин през 1868 г. и направена в 
голям брой от Уилям Уат и 
Колинсън и Лок, е масичка за кафе. 
Ако това е вярно, може да е една 
от най-ранните в Европа.  Но 
спортед други данни тази маса 
била висока около двадесет и седем 
инча и далеч не била от сорта 
ниската маса.

 По-късно масичките за кафе са 
били проектирани като ниски маси 
и тази идея дошла от Османската 
империя, базирана на използваните 
маси в чаените градини. Въпреки 
това, тъй като англо-японският 
стил е популярен във 
Великобритания през 1870-те и 
1880-те години, а ниските маси са 
често срещани в Япония, това 
изглежда е еднакво вероятен 
източник за концепцията за дълга 
ниска маса



АНАЛИЗ НА 
РАЗВИТИЕТО 

НА МАСАТА ЗА 
КАФЕ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
КЛАСИФИКАЦИЯ

 Масичка за кафе

 Мраморна масичка за кафе

 Помощна масичка

 Дървена масичка за кафе

 Странична масичка за кафе

 Стъклена масичка за кафе

 Кръгла масичка за кафе

 Маса за кафе от ратан от 
бамбук

 Геометрична масичка за кафе 

 Крайни таблици (Крайната 
таблица е сравнително малка 
маса, тя може да бъде 
преместена гъвкаво, а 
формата не е фиксирана)



АНАЛОГИИ

 Масата за кафе е 
открита сравнително 
късно. Въпреки това 
претърпява сериозни 
метаморфози на 
форма, материал и 
използване. В 21 век 
могат да се открият 
стотици интериорни 
решения за поставяне 
на такъв компактен и 
ползотворен предмет. 

 ДЪРВО

 ПДЧ/ПДВ

 МЕТАЛ

 МЕТАЛНИ СПЛАВИ

 СТЪКЛО

 БАМБУК

 МРАМОР(др. вид камък)

 ШПЕРПЛАТ

 СМОЛА

 Компактно място 
за съхранение и 

удобство за 
поставяне на 

предмети. 
Различните видове 

имат различни 
свойства. Някои са 
сгъваеми и по този 

начин пестят 
място, а други са 

масивни и тежки и 
имат стабилност.

СЪВРЕМЕННО 
РАЗВИТИЕ НА 

МАСАТА ЗА КАФЕ
МАТЕРИАЛИ СВОЙСТВА



ИЗБОР И 
ДИЗАЙН-
концепция

Лека, малка и 

компактна масичка за 

кафе, с цел декорация.



Художесвено-
пространтвен 

проект

 За тази маса по 
проект за използвани:

 ПДЧ 

 Пластмас, 
имитираща метал

 Масата е 
сравнително лека и 
ниска

 Ще използвам картон, 
който вече е бил 
употребен за 
опаковачна дейност, 
както и сив 
уплатнител, който е 
бил използват при 
транспортиране. 

 Ще използвам за 
сглобяването лепило 
С200, защото е 
природощадящо, както 
и кафява хартия, 
наподобяваща 
дървесина за външния 
вид  на масата.

Изключително лека 
маса, заради 
използвания 
материал. Може да 
поема сравнително 
малка тежест върху 
себе си, но е идеална 
за декорация на 
празни пространсва в 
хол и всекидневна. 

ТЕХНИЧЕСКА 
ХАРАКТЕРСИТИКА 
НА МАТЕРИАЛИТЕ 

КОМПОЗИЦИОННО 
РЕШЕНИЕ-
ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА И 
КАЧЕСТВА НА 

РАЗРАБОТЕНИЯ 
ПРОЕКТ

ИНОВАТИВНИ МАСИ ЗА КАФЕ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТА



Благодаря за 
вниманието!

Александра Иванова Георгиева 11 „б“ клас 
№2



Лампата като 
интериорно 
решение

Анелия 
Василева

11 Б клас

Избор и дизайн концепция



Художествено-пространственпроект
Материали: 
-ПДЧ -плочаот дървесничастици. Материалътдатираощеот 30-те годинина XX в., катопървоначалносе произвеждатеднослойнии трислойниплочи. 
Основнитесуровини, коитосе използватсасмленидървесничастици, пресовании слепенисъсспециаленвид смола. Най-честоизползванитеса
трислойните–по-грубсреденслой е заключен между два по-тънкиповърхностнислоя, коитосаот по-финии по-плътнопресованичастици. По-малката
плътностпо средатае с цел да се постигнепо-нискацена, а по-високатаплътностна другитеспомагатза по-голямаиздръжливостна материала.
Първоначалноза спойкасе използватформалдехиднисмоли. Оказвасе, обаче, че повърхностниятслой излъчваформалдехидв количества, опасниза 
здравето. Днесвече тозипроблем е отстранен с производствотона плочиот класЕ1, коитосас изключителнонискосъдържаниена формалдехиди напълно
безопасни. Плочитеот класЕ2 се използватсамо с допълнителноповърхностнопокритие, защотоизлъчватпо-голямоколичество свободен формалдехид, а 
от Е3 санай-опаснии саспрениот производство в повечетострани.
-Водоустойчиво лепило за дърво-за производствотона лепило използваниорганичниматериали. То се получаваот костите и костите на животинските
отпадъци. Особеноцененигранули, направениот рога. Съставътна костнотолепило включважелатин, колагени цистеин. Всичките иматотличен 
вискозитети випозволяватздраво да залепватдървенипродукти. Костнотолепило обикновеносе продавапод формата на гранули.
-Памучновъже-изключителномекои приятно за работа въже. Начин на производство:
1.Стари дрехии текстилсе събирати сортиратпо цвят.
2.Нарязват на еднаквималки парчетаи след товасе раздробяват.
3.Селектираните цветовесе смесват, за да се образувапреждата. Именно тозипроцесна смесване(а не боядисване) способстваза плътнияцвят, 
производство без употребана вода и химикали.
4.Памукът се пресуквав най-мекатаи финапрежда.
5.Преждата се усуквав Премиум въжеза макраме 
6.Вътрешната ролкасе правиот рециклиранахартия и е биоразградима.
-LED крушка–иматри основникомпонента: нажежаемажичка, крушка(стъкленбалон) и фасунга/основа. Нажежаематажичкасе правиот фолфрам. 
Въпрекикрехкосттаси тяиздържана температуриот 2500 С и нагоре. Саматакрушкае направенаот стъклои съдържасмесот газове, обикновеноаргон или 
азот, коитоспомагатудължаванетоживота на нажежаематажичка. Въздухъте изпомпанот крушкатаи заменен с газове.  Стандартнатафасунгапридържа
всичко на едномясто. Външнатаи част е от алуминий, а отвътрее облицована съсстъкло.
Лампата е в реални размери (17х19см).Тя е изработена от ПДЧ плоскост, дървени кубчета, памучно въже, лепило за дърво, LEDкрушка, фасунга и кабел с 
ключе за включване и изключване.  



4.Предимства и качества 
Предимствана LED лампите:
-Те саенергоспестяващи
-Използванетона такивалампие намалилопотреблениетона електричествоза осветление с 6-7 пъти
-Те сапожаробезопасни, тъйкатоне се нагряватмного по времена работа
-Термичноторазлаганена такивалампие на много нисконивои е насоченоне къмрадиацията, а къмосноватана лампата, която
все ощее по-хладнаот конкурентитеси
-Дълъгексплоатационенживот, изчисленна многократен цикълна включванена изключения
Останалитематериали, от коитоизработихмояталампа същосаекологични, рециклирании природощадящи.



„Зелена маса“

ЗлатинаДжиджишева



Осветително тяло

Мишел Захариева



Маса от
природни
материали

София Кацевска



Маса и рафт

Стефани Велковска



Маса
Стефани Велковска


