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Намештај за седење

Столице
• Без наслона

• Са наслоном

• Са наслоном и 
руконаслоном

Полуфотеље

Фотеље

Табуреи

Клупе
• Без наслона

• Са наслоном

• Са наслоном и 
руконаслоном

Двоседи, троседи

Софе

Угаоне гарнитуре





Столарски

Од савијеног дрвета

Од савијено-лепљених елемената

Тапацирани

Од плетеног прућа, бамбуса, ратана

Комбиновани

Подела намештаја за седење 
према технологији израде



Наставна јединица:

Столице од савијеног дрвета

Број часова: 64,65,66




Стицање знања о димензијама столице од савијеног 

дрвета;
Стицање знања о деловима столице од савијеног 

дрвета;
Стицање знања о материјалима столице од савијеног 

дрвета;
Стицање знања о саставима који се користе код 

столице од савијеног дрвета;
Развијање прецизности, систематичности и уредности;
Развијање самосталности у изради цртежа.

Циљ часова





Примери столица од 
савијеног дрвета

https://www.dnevnik.rs/kultura/dizajner-najcuvenijih-stolica





Примери барских и столица за 
љуљање од савијеног дрвета





„Столица бр.14“ из 1859.
Михаел Тонет

Први оригинални 
индустријски производ 
израђен од савијеног 
буковог дрвета.

Ове функционалне и 
изванредно 
дизајниране столице, 
још увек се праве у 
великим серијама.





Делови столице пре склапања





Процес савијања делова 
столице

 https://youtu.be/UIqlZQyAY_c



Изглед столице 
од савијеног 
дрвета

Делови:

1.Предње ноге

2.Задње ноге са 
наслоном

3.Додатак 
наслона

4.Седиште

2

1

3

4



Детаљи столице 
од савијеног 
дрвета

1. Састав рама 
седишта са ногама 
столице

2. Састав задње ноге и 
додатка наслона

3. Састав предње ноге 
и седишта

1 2

3




Наведи врсте намештаја који служи за седење;

 Којих су димензија столице од савијеног 
дрвета?

 Који материјали се користе за израду столице 
од савијеног дрвета?

 Које везе и оков се користе при спајању 
делова столице од савијеног дрвета?

Провера исхода




 Нацртај изглед столице од савијеног 

дрвета ортогонално у три пројекције у 
размери 1:10

 Котирај димензије

 Означи делове столице

Задатак 1





 Нацртај три детаља столице од 
савијеног дрвета

 Означи делове столице на сваком 
детаљу

Задатак 2



Цртеже слати на:
jelica.r3@ gmail.com

или на е-mail адресе ваших наставника

Питања можете постављати у:

Google учионици или

групи на -у


