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ЕКО ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ 
 Катерина Деспот1

, Васка Сандева1
 

 
1 Ликовна академија, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 

katerina.despot@ugd.edu.mk 

 

 

 Апстракт. Терминолошки, еко дизајнот се поврзува со циркуларна економија, зелените економии и 

одржливиот развој. Во ерата на масовно производство, дизајнот ја истакнува својата функција во системите на 

планираното, рационалност и дизајнираност и тој станува најмоќната алатка денес. 

 Масовното производство со своето традиционално делување доведе до енормно зголемување на отпадот и 

загадување на животната средина.  

 „Еко  дизајн“  или повеќе познат како зелен дизајн, одржлив дизајн или еколошки дизајн е  интеграција  на  

аспектите  на  животна  средина  во  дизајнот  на   производот,   со   цел   подобрување   на   неговите   перформанси   

на   животната   средина во текот на целиот негов животен циклус. 
 

 Клучни зборови: Еко дизајн, еко стил , концепт, израз. 
 

 

EKO FURNITURE DESIGN 
Katerina Despot1, Vaska Sandeva 1 

 
1Academy of Fine Arts, Goce Delcev University, Stip, Macedonia 

katerina.despot@ugd.edu.mk 

 

 

 Abstract. Terminally, eco-design is associated with circular economy, green economies and sustainable 

development. In the age of mass production, design emphasizes its function in systems of planning, rationality and design, 

and it is becoming the most powerful tool today. 

 Mass production in its traditional way has led to an enormous increase in waste and environmental pollution. 

 Eco design or more commonly known as green design, sustainable design or environmental design is the 

integration of environmental aspects into product design in order to improve its environmental performance throughout its 

life cycle. 

 

 Kew words:	Еco design, eco style, concept, expression. 

 

 

1. Вовед 
Еко-дизајнот  денес претставува една од најпроширените и најкомплексните подрачја на современата 

теорија. Нејзиниот интензивен развој го достигнува во втората половина на XX век. За првпат се појавува 
како термин во периодот на пост индустриската ера, кога индустрискиот развој се одлучува за промени во 

однос на производството, поучувајќи се од грешките на масовното производство. Сето ова е сѐ со една цел 

– заштита на животната средина. 
Важно прашање за сите дизајнери ширум светот е влијанието на лошиот начин на градење и 

одржување на нашата животна средина. 
Еко дизајнот е процес кој претставува прв чекор кон реализација на еколошки дизајниран производ 

(дизајн) со концепт на одржлив развој. 
Еко-дизајнот ги интегрира еколошките аспекти во процесот на истражување и развој, од 

раѓањето на производите, од нејзиното зачнување во „лулка“. 

 

2. Еко  дизајн и материјали за мебел 
Кога станува збор за дизајнот, прашањата во врска со употреба на нови материјали и рециклирање на 

старите, заштедата на енергија во просторот, алтернативниот начин на неговото производство, распоредот 
на градбите, како и рециклирање на стариот простор, станаа главни правци за дизајнерите и архитектите 
во рамките на ова поле.  

Иако екологијата е во прв план, никако не е занемарена една од основните компоненти на дизајнот -
естетика. Поентата на овој дизајн, всушност, е негување на убавината, но и ставање акцент на здравјето на 
нејзините корисници и чувството за заедништво.  

Производите во еко дизајнот на ентериери треба да се поволни за природата и да не ја оштетуваат 
околната средина или  да бидат изработени од рециклирани материјали. 

До поголеми преместувања во самиот еко систем доаѓа кон крајот на XIX, уште повеќе во почетокот 
на XX век, со појавата на Индустриската револуција. 

UDC:684.4:7.05]:502.11
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За во најмала мера да влијае позитивно на зачувувањето на животната средина и еко рамнотежата, 
мора да се почитуваат основните правила на еко-дизајнот: користење на користен (рециклиран) 

биоразградлив материјал биоразграден.  

Целта е да се подигне свеста на корисникот на тој простор и поставување на образовани, доволно 

информирани луѓе, како презентери на еко материјалните. 
Се поставува прашањето  колку се информирани самите продавачи на мебел и колку се подготвени да 

дадат точна информација за својот производ.  
Многу е важно да се знае составот на материјалот кој се внесува во ентериерот, поточно во 

просториите кои се предвидени за престој на деца, спални соби, училишта, градинки, здравствени домови. 

На пример: во повеќе случаи медијапанот - МДФ, е канцероген материјал и без сертификат кој го 

препишува Европската унија, не треба да се употребува. Завршните обработки на споменатиот материјал, 

после третманот во комора, не емитира штетни супстанции, после некое време, кога материјалот почнува 
да „дише“, доаѓа до хемиски реакции, кои се причина за појава на штетни материи, штетни по здравјето на 
луѓето. Спречувањето на испуштање на тие материи е многу важно. 

Не знаејќи, купувајќи нов мебел (тапети, подни облоги, боја и сл.) без сертификат, добиваме животен 

(станбен или работен) простор кој е целосно неповолен за здравјето на човекот. 
Еко дизајниран  е мебел кој е создаден на начин кој има минимално влијание врз животната средина. 

Ова значи дека се користи дрво кое доаѓа од обновливи извори и сите хемикалии кои се користат во 

процесот на производството на мебелот и не ја загадуваат животната средина.  
Често пати, еко мебелот е нарекуван и зелен мебел, а тоа симболизира дека мебелот е произведен од 

дрвја кои се локално произведени од обновливи шуми и сите хемикалии кои се користат при производство 

се ниско токсични и издржливи за да траат.  
Овој мебел треба да подлежи на лесна поправка, расклопување и рециклирање. Се користат 

минимални средства за испорака и одржливост. Еко мебел е исто така и мебелот кој е создаден од 
рециклирани материјали или од неискористени предмети. Ова скратува многу енергија и ресурси при 

производството.  

Постојат дизајнери кои конструираат ваков мебел и поради притисокот на клиентите сѐ повеќе 
продавници се отвораат ширум светот и ваквото производство станува сѐ попопуларно. Има широк 

спектар на стилови и варијанти при дизајн на ваков мебел за да се задоволи секој вкус.  
Модерното живеење за одржливост привлече голем број дизајнери кои одлучуваат да се занимаваат 

токму со ваков  вид произведен мебел. 

 

	 	

Слика 1.: Столица – еко дизајн 

 

Одржливи производи се оние производи кои обезбедуваат еколошки социјални и економски 

придобивки, а истовремено го штитат јавното здравје и животната средина во текот на целиот животен 

циклус: од екстракција на суровини до конечно отстранување. 
Одржлив мебел е обид да се одговори на сите аспекти на процесот на дизајнирање и производство на 

мебел и како тоа влијае на животната средина. Одржлива конструкција се однесува на усвојување на 
градежни дизајни методи за градење и материјали кои се еколошки. Тоа исто така значи користење на 
материјали и ресурси кои имаат одржливи материјали и се достапни од многу извори. 

 Одржлив дизајн е филозофијата на дизајнирање на физички објекти, изградена средина и услуги за 
да се усогласат со принципите на социјално-економската и еколошката одржливост. 

Враќањето кон природата и се она што го препознаваме како природно, денес е поизразено од кога 
било. Забрзаниот начин на живот не ни дозволува да поминеме време уживајќи во природата, токму затоа 
пронаоѓаме начини како природата да ја доведеме во нашиот дом. Од друга страна, во денешно време 

Катерина Деспот, Васка Сандева
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зачувувањето на природата е од големо значење за опстанокот на човечкиот вид и е нешто врз кое 
апсолутно треба да имаме контрола. 

Одржливо дрво. Како резултат на горенаведените проблеми, купувањето на дрво станува 
комплексно прашање. Ако не сакаме да го поддржиме бесправното сечење и уништување на дрвјата треба 
да бидеме свесни и да купуваме одржливо дрво. Дрвната индустрија е ненаситна како што е и нашата 
потреба за купување дрво.  

Брзо растечките видови, како боровите, се поодржливи од бавно растечките како што е дабот. 
Еколошки производи се производи кои не ѝ штетат на животната средина, без разлика дали во нивното 

производство, употреба или отстранување. Со други зборови, овие производи помагаат во зачувување на 
животната средина со значително намалување на загадувањето што можат да го предизвикаат. Еко 

мебелот е одржлив производ, трајно добро подложно на санирање и од рециклирани материјали. 

Ниски трошоци за мебел. Тренд во последните години е масовно производство на мебел со ниски 

цени кој се продава без никакви очекувања за долготрајност и со цел да се менува редовно. Покрај 
ресурсите и енергијата која се користи за креирање на нови елементи на мебел, внимание треба да се 
посвети и на амбалажата која често ја загадува околината. Исто така, треба да се земе предвид дека овој 
тип на мебел се произведува само во неколку држави, а транспортот за да стигне во секоја држава е голем 

и ја загадува природата. 
Ресурси  и рециклирање. Бамбус - тој е еден ресурс за конструирање мебел или како суровина во 

градежништвото. Бамбусот најмногу го има во Кина, тој е брзорастечко растение кое се одгледува со 

многу малку или речиси без пестициди. 

Рециклирани метали и пластики - Сѐ повеќе мебел се изработува од рециклирани метали и пластики. 

Рециклираните материјали бараат помалку обработка и ресурси. Технологијата секојдневно се подобрува 
така што рециклирањето е квалитетно. 

 

	

Слика 2.. Столица и маса – еко дизајн 

 

Издржливост на мебел. Еден од најважните, а често занемарувани аспекти на еко производите, во 

конкретниот случај мебелот, е издржливоста. Ако нешто е издржливо може да подлежи на санирање, со 

тоа се намалува можноста дека истото парче мебел ќе заврши на депонија и лесно може да ви заштеди 

пари, иако првично истото тоа парче мебел ве чинело повеќе пари. Инвестицијата треба да биде во трајни 

добра кои можат да се користат повеќе генерации. 

Нетоксични материјали. Општо познато е дека во природата постојат околу 300-350 материјали кои 

се канцерогени, а човекот ги користи секојдневно: од синтетички материјали до парфеми, средства за 
разубавување и така натаму. Еко дизајнот, покрај рециклирање и внимавање на шумите, и тоа какви дрва 
користиме, вклучува и внимавање на токсичните материјали. 

 Со целиот наметнат брз начин на живеење, купувањето на евтин мебел кој знаеме дека за брзо време 
ќе го смениме, ние се согласуваме со користење на непроверени материјали, на синтетички канцерогени 

материјали за кои малку сме свесни колку го загрозуваат нашето здравје. 

ЕКО ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ
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Слика Еко материјали

Еко дизајнот се стреми кон користење природни материјали како замена на синтетичката кожа со
природен памук потоа користење на еко бои дрво и изработки од дрво со многу малку препарати и
смоли рециклирани метали и пластика

Еко дизајнот е процес кој претставува прв чекор кон реализацијата на еколошки дизајниран производ
со концепт за одржлив развој

Процесот на креирање еко дизајн содржи повеќе методологии и критериуми кои се одлучувачки во
самиот процес започнувајќи од селекција на материјал до вметнување и примена на принципите за
одржлив развој Еко дизајнот претставува позитивен исчекор во поместување на границите во процесот на
дизајнирање и директно помага за подигање на свеста кај луѓето за заштита на животната средина
	

	

Слика Еко дизајни

	 		

	

Слика 3.: Еко материјали

Еко дизајнот се стреми кон користење природни материјали како замена на синтетичката кожа со
природен памук потоа користење на еко бои дрво и изработки од дрво со многу малку препарати и
смоли рециклирани метали и пластика

Еко дизајнот е процес кој претставува прв чекор кон реализацијата на еколошки дизајниран производ
со концепт за одржлив развој

Процесот на креирање еко дизајн содржи повеќе методологии и критериуми кои се одлучувачки во
самиот процес започнувајќи од селекција на материјал до вметнување и примена на принципите за
одржлив развој Еко дизајнот претставува позитивен исчекор во поместување на границите во процесот на
дизајнирање и директно помага за подигање на свеста кај луѓето за заштита на животната средина
	

	

Слика Еко дизајни

	 		

	

Слика 3.: Еко материјали 

 

Еко дизајнот се стреми кон користење природни материјали како замена на синтетичката кожа со 

природен памук, потоа користење  на еко бои, дрво и изработки од дрво со многу малку препарати и 

смоли, рециклирани метали и пластика. 
Еко дизајнот е процес кој претставува прв чекор кон реализацијата на еколошки дизајниран производ 

со концепт за одржлив развој.  
Процесот на креирање еко  дизајн содржи повеќе методологии и критериуми кои се одлучувачки во 

самиот процес, започнувајќи од селекција на материјал, до вметнување и примена на принципите за 
одржлив развој. Еко дизајнот претставува позитивен исчекор во поместување на границите во процесот на 
дизајнирање и директно помага за подигање на свеста кај луѓето за заштита на животната средина. 
	

 	

Слика 4.: Еко дизајни 
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3. Заклучок 
Еко-дизајнот претставува позитивен исчекор во поместувањето на границите во процесот на 

дизајнирање, индиректно помага за подигање на свеста кај луѓето за заштита на животната средина. 
Природните еко материјали како материјали кои оптимално ги користат ресурсите, предизвикуваат 
минимален отпад и се безбедни за човекот и животната средина. Тие го носат епитетот безвременски 

материјали кои наоѓаат голема примен во дизајнот на мебел. 

Еко пријателските производи имаат тенденција да траат подолго и се направени од рециклирачки и 

цврсти материјали. Од еколошка гледна точка, овие производи го подобруваат квалитетот на животот и 

генерираат за безбедноста на нашето семејство и околината. 
Примената на еколошки материјали и производи ја нагласуваат важноста за подобрувањето на 

квалитетот на живот, благосостојбата и здравјето. Еко дизајнот создава парчиња мебел кои се еколошки 

одржливи и здрави, го намалуваат стресот, го подобруваат емоционалното функционирање и го 

подобруваат чувството на припадност. 
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