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	REZUMAT
	INTRODUCERE
	Importanța profesiei de designer pentru spații interioare vine drept o consecință a dezvoltării ample a societății și a arhitecturii. Specialiștii din domeniul au ca scop: utilizarea eficientă a spațiului, a bunăstării bineficiarilor și a organizării ...
	Designerii sunt acele persoane, care cunosc cum să elaboreze combinația perfectă într-un interior, a aspectului estetic si cel funcțional, urmărind anumite stiluri, tendințe, la fel luând în considerație dezvoltarea industrială și specificul inovațiil...
	Referindu-ne la importanța tematicii abordate în lucrarea dată este important să facem o incursiunea în originile sticlei și atunci identificăm faptul că acest tip de material are o istorie de peste 4000 ani, fiind cunoscută încă din Egiptul Antic. La...
	Sticlele sunt acele materiale amorfe, cu rezistență mecanică și duritate mare, cu coeficient de dilatare mic. La temperaturi mai înalte se comportă ca lichidele subrăcite cu vâscozitate mare. Acestea nu au punct de topire definit, astfel prin încălzir...
	Actulitatea temei studiate se conturează și prin faptul că în prezent sticla este acel material de neînlocuit la momentul actual, iar mai simplu vorbind absența acestui tip de material este de neimaginat în domeniul construcției, a design-ului interio...

	 De a studia și a anliza dezvoltarea întrebuințării sticlei în diferite perioade istorice;
	Actualitatea temei. Astăzi este greu să ne imaginăm o casă cereia îi lipsesc geamurile, un  mobilier fără sticlă si elimentar o masa de sarbatoare fara vesela sau pahare. Sticla este materialul utilizat în multe domenii, un produs care mereu se dezv...
	Noutatea științifică. Noutatea științifică a acestei lucrări constă în crearea unei clasificări
	contemporane a diferitelor tipuri de sticlă. Propunerea recomandărilor științific motivate cu privire la utilizarea obiectelor din sticlă într-un interior contemporan.
	Semnificația practică. Elaborarea recomandărilor practice profesionale a folosirii sticlei
	într-un interior contemporan.
	Descriere scurtă:
	2.4 Marcarea, ambalarea şi depozitarea mărfurilor din sticlă



