
Кухненски концепти
с бъдеще
Интерактивни маси за готвене, 
хранене и забавление

Виртуален готвач на 
помощ
Моделът Rendez-vous ще 
промени тотално и зави-
наги мнението ви за кух-
ненското пространство. 
Концептът е проектиран 
така, че да съчетава 
готвенето, храненето и 
забав лението в перфектно 
единство. Сама по себе си 
масата представлява голя-
ма интерактивна плос-
кост с много функции и 
възможности. Кухненската 
система използва сензорна 
технология, благодарение 
на която може да пригот-
вяте гозби направо върху 
нея. При това не са обо-
значени конкретни места 
под формата на котлони 

или зони за нагряване – вся-
ка част от повърхността 
на Rendez-vous се включва 
автоматично в режим „го-
твене“ веднага след като 
поставите тенджерата 
или тигана върху нея. За да 
направите печено пиле или 
мусака пък, е необходимо 
само да пъхнете ястието 
във вградената в долната 
част на масата футу-
ристична фурна. Там се 
намират също отделения 
и хладилник за съхранение 
на различни продукти. 
Докато готвите, имате 
на разположение и профе-
сионалната помощ на вир-
туален майстор готвач, 
който ще ви дава мъдри 
напътствия по време на 

Концептуалните 
предложения съв-
сем не са приви-

легия само на автоном-
ните дизайнери, а и на 
известни и утвърдени 
фирми със сериозни пози-
ции на пазара. В това ще 
се убедите, когато се за-
познаете с новите идеи 
на компанията Electrolux. 
От там са решили да 
внедрят интерактив-
ността не къде да е, а в 
кухнята – най-уютното 
и приятно място във 
всеки дом. Точно за там 
са предназначени двата 
концепта на фирмата 
Rendez-vous и Volare – су-
пермодерни кухненски 
маси с многофункционал-
но предназначение.
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целия процес.
Не тези екстри обаче са 
най-съществената част 
от концептуалния проект 
на Electrolux. Всъщност 
идеята е чрез Rendez-vous 
готвенето да се превър-
не от самотна дейност 

в социално занимание, а 
кухнята да стане най-
притегателното място 
в модерния дом. Така няма 
да се налага да стоите 
изолирани, за да приготвя-
те вечерята, а ще може 
да говорите, хапвате и 
пийвате с приятели, дока-
то храната се готви на 
една ръка разстояние от 
вас. Освен това ще имате 
възможност от повърх-
ността на Rendez-vous да 
черпите електроенергия и 
да зареждате батериите 
на различни електронни 
устройства, при това из-
цяло безжично. Достатъч-
но би било да поставите 
плейър, мобилен телефон, 
а също блендер или цитрус 

преса върху масата и те 
моментално ще бъдат за-
хранени с електричество.

Маса на стената
Вторият концепт на 
Electrolux за кухненското 
пространство има малко 

по-различно предназна-
чение. Volare е проек-
тиран за монтиране при 
нужда на стена, така че 
да пести толкова ценно-
то в съвременната кухня 
пространство и едновре-
менно с това да предлага 
компактност, мобилност 
и комфорт. В името 
точно на това концептът 
има по-малки размери от 
значително по-просторния 
Rendez-vous. Предвиж-
да се интерактивната 
минимаса да може да бъде 
избирана чрез модулна 
структура от различни 
части, което означава, че 
всеки ще има възможност 
да подбере най-подходя-
щата комбинация според 

индивидуалните му вку-
сове и налично простран-
ство. Базисният модел 
обаче предвижда две 
основни функции, необхо-
дими на всяка (или почти 
всяка) домакиня – зона за 
приготвяне на храна и 
модул за правене на лед за 
изстудяване на напитки. 
Налична е и функция за под-

гряване на вода 
за приготвяне на топли 
питиета като чай и кафе 
например.
Готвенето чрез Volare 
също ще ви достави 
истинско удоволствие 
благодарение на изцяло сен-
зорния контрол. Едно от 
най-големите предимства 
на концепта обаче е въз-
можността той да бъде 
изработен в изключително 
широка гама от цветове. 
Така ще можете да избе-
рете най-подходящия от-
тенък според останалата 
част от обзавеждането 
на вашата кухня.

Въпреки че нито Rendez-vous, нито Volare 
на този етап са реални продукти, те могат 
съвсем лесно да бъдат реализирани и на 
практика, тъй като необходимите за това 
технологии вече съществуват.

Тенис на кухненска маса
Друго странно предложение за кухнен-
ска маса отправя дизайнерът Хун Уай 
в сътрудничество с галерията Mein. 
Техният продукт е съчетание между 
стандартна маса за хранене и маса за 
игра на тенис. Размерите и оборудва-
нето на съоръжението отговарят на 
всички тенис стандарти. Масата е в 
стил рококо – изработена е от кориан 
и дъб и има блестяща повърхност с 
орнаменти от златен лак. По средата 
є е разположена продълговата ваза за 
цветя, която разделя пространство-
то на две игрални полета. Тя служи 
както за „мрежа“ за тенис, така и за 
декорация по време на обяд или вечеря.

Професионален опит
Rendez-vous и Volare са разрабо-
тени от служителите в звено 
Electrolux Global Design Team. Екипът 
се състои от 150 дизайнери от 
цял свят, специализирани в различ-
ни бизнес сектори. Седалището 
на Electrolux Global Design Team е в 
Стокхолм, Швеция. Философията 
на дизайнерския екип е да използва 
познанието и мнението на клиентите 
при създаването на нови продукти и 
развитието на фирмата. Специалисти-
те работят с редица международни 
дизайнерски фирми като IF Award, Red 
Dot and Good Design.
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