
 
 
Во периодот од 30.10-03.11. 2017 година се одржа вториот практичен 

проект од проектот Innovation School –Sprungbrett во Скопје, Република 
Македонија. Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер при 
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” – Скопје беше домаќин на овој практичен 
проект на кој учествуваа учесници од шест земји (Македонија, Србија, Босна и 
Херцеговина, Словенија, Швајцарија и Русија). 
 

За реализирање на практичниот дел од проектот во пресрет ни излезе 
компанијата “Feydom” во Скопје, компанија која е голем ентузијаст во развивање 
на идеи, соработка со студенти, како и обезбедување на простор и можност за 
стекнување на искуство при проектирањето и изведбата на мебел. 
 

Задачата на овој практичен проект беше да се изработи прототип на 
производ, при што ќе бидат опфатени сите фази во процесот од идеа до прототип, 
и што би значело тоа како краен производ разгледано и од економскиот аспект. 
Имаше повеќе идеи за конкретен производ, но самото ограничување во релативно 
кратка временска рамка бараше да се избере решение кое ќе биде комплетно 
реализирано. 
 



Така, учесниците се определија за елемент наречен “Standing Stripes”, што 
всушност претставува повеќенаменски производ. Изработени се 3 модули од 
производот, Канцеларсики модул (кој истотака би можел да се користи како 
физичка преграда во канцеларии со повеќе работни бироа), Вертикална градина 
(којашто може да се употреби во било која просторија, обезбедувајќи посебен 
амбиент) и Модул за предсобје (кој истотака може да се користи во секоја 
просторија каде би имало потреба, со додатоци од магнети, како држачи за 
клучеви). Интересниот дел од производот беа посебно направените држачи, кои 
обезбедуваат да всушност секој се изрази креативно и на основниот модул 
самиот си го постави она што му е потребно, како на пример: држачи за цвеќе, 
држачи за полици, закачалки, метални држачи со магнет и слично. 
 

 
 
 
 
 
 

Генерално задоволни сме од прототипот и презентацијата на истиот, 
добиените позитивни реакции, заинтересираноста, како и од обезбедените улови 
и соработката со “Feydom”. “Standing Stripes” засега е прототип, но тоа и беше 
иницијалната идеа – да се направи истиот, со што ќе може да се согледаат сите 
работи што би можеле да се подобрат и финализираат за краен производ. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 





 


