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PROPUNERE PROIECT MAX DEVELOPMENT
CA L EA DUMBRĂVII NR. 71
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 https://www.behance.net/kovacskinga
 https://www.instagram.com/kovacs_._kinga/
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Universitatea Partium
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Design grafic - comunicare vizuală
Oradea
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STU DII
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Universitatea Partium
Arte plastice - Design grafic
Oradea

D E S C R I E R E Ș I I M P L E M E N TA R E
Lucrarea propusa de noi, pentru zona de acces al clădirii de pe Calea Dumbrăvii
nr. 71 se bazeaza pe designul și stilul clădirii fiind unul modern cu forme
geometrice. Am vrut ca clădirea și lucrarea să fie în armonie și să se completeze
între ei.
Pentru fundalul lucrării am folosit negru fiind în armonie cu clădirea, pe de altă
parte să dea un accent lucrării și să-l scoată mai mult în evidentă plăcile aurii și
metalul din care este alcătuit lucrarea.
Partea din mijloc este accentual cu placi aurii lucioase ca niște oglinzi, care au și
un rol de joc cu lumina care este reflectate în mai multe direcții.
Lucrarea este alcătuită din materiale cât se poate de ușoare și durabile cum ar fii:
• alucobond: silver brushed și gold metalic
• ocel inoxidabil
• OSB
• lemn
P R E Z E N TA R E P R O I E C T

Surub si diblu perete
10cm

Placi OSB (15mm sau 18mm) pentru prindere
placile de alucobond "silver brushed" si
"gold metalic" lucios la perete cu diblu si surub

Alucobond 3mm "silver brushed"
si "gold metalic" lucios
20cm x 20cm

Distantier din lemn patrat
taiat in unghi pt. prinder de
placi la OSB
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Cadru imprejur din inox inoxidabil

