
 

Locul 1 
Cuierul suspendat 
Autor Miruna Radulescu 
 
Cuierul suspendat a cucerit juriul prin forma simpla si 
functionarea clara, dar si prin prezentarea coerenta. Este 
un obiect simplu care a fost apreciat pentru noutatea de 
agata cuierul mai degraba decat a-l sprijini. A reusit sa 
finalizeze excelent ideea de la inceputul atelierului. A 
realizat o macheta clara si expresiva. 
 
Este un cuier pentru o familie cu 3 membri, din aceasta 
cauza are 3 brate, probabil ca se poate schimba pentru 
mai multi utilizatori. Bratele se rotesc. 
Este agatat de tavan pentru ca asa si-a dorit autorul. 
 



 

Locul 2 
Cuierul sportiv 
Autor Ieronim Sonea 
 
Cuierul a fost premiat pentru designul indraznet, pentru 
claritatea cu care a conectat clientul – persoanele 
iubitoare de sport, aparatele de sport – cu forma 
obiectului. Macheta este foarte bine realizata, cu atentie la 
proportii si materiale, stabila. 
 
Este un cuier pentru persoane care iubesc sportul. 
Scaunul are rolul de a oferi odihna.  
Forma triunghiulara a aparut ulterior pentru ca autorul a 
descoperit ca este o forma mai stabila fata de cea 
rectangulara initiala. 
 



 

Locul 3 
Cuierul carte 
Autor Nora Ghenciulescu 
 
Cuierul a fost premiat pentru felul in care a impacat 
dorinta de fi si un obiect functional dar si unul care 
formeaza aptitudini ale utilizatorului. Cuierul este si suport 
de haine, valize, palarii, dar si o biblioteca generoasa de 
carti pe care sa le poti lua la iesirea din casa, la alegere. 
 
Este un cuier pentru persoane care iubesc cartile si care 
citesc pe drum sau in calatorii. 
Panoul din fata este un suport cu agatatori impartit in doua 
zone, sus pentru palarii, jos pentru haine. In partea de jos 
sunt integrate cutii pentru incaltaminte.  
Apoi integrat in acest panou se afla raftul generos de carti 
ce se intinde pe toata lungimea obiectului.  
 



 

Premiu special 
Cuierul pentru fotograf 
Autor Andu Lupsa 
 
Cuierul a fost apreciat in mod special pentru forma simpla 
si dedicatia pentru un utilizator specific, un pasionat de 
fotografie. 
Este un raft rectangular cu doua suprafete utilizabile, cu o 
oglinda pe fundal. Intradosul are agatatori speciale, pentru 
un umeras, pentru agenda, pentru aparat foto. 
 
 
 

 


