
  

Konfortul locuinţei  
 



BINE AŢI VENIT! 

         Această lecţie ne prezintă factorii de 

confort ale unei locuinţe. 

 



oSă explicaţi ce este confortul locuinţei? 

oSă enumeraţi factorii spaţiali. 

oSă explicaţi factorii fiziologici şi 

psihologici. 

 

 

OBIECTIVE 



Elemente de confort ambiental   

 Confortul reprezintá totalitatea condiţiilor 

materiale care asigură o existenţă civilizată, 

comodă şi igienică.  

      Factorii care determină confortul într-o 

locuinţă sunt: 

  

a) spaţiali (de construcţie) 
 

b) fiziologici şi psihologici 



Factorii spaţiali (de construcţie) 

- împărţirea optimă a spaţiului locuinţei încât să 

corespundă nevoilor familiei. De exemplu, bucătăria să 

fie poziţionată aproape de intrarea în locuinţă, baia 

aproape de dormitor. 



- forma şi dimensiunile interioarelor, aranjarea 

obiectelor - trebuie corelată cu numărul membrilor 

familiei, ca fiecare încăpere să poată fi dotată cu 

mobilierul şi accesoriile necesare. 



- existenţa instalaţiilor interioare  -de alimentare cu apă 

potabilă, canalizare, gaze naturale, energie electrică.  



- finisajele interioare  - ale pereţilor, pardoselilor etc. 



Factorii fiziologici şi psihologici 

         Compoziţia aerului, temperaaura  şi 

umiditatea aerului formează microclimatul 

locuinţei, culoarea, iluminarea, zgomotul, 

estetica şi igiena interioarelor. 

   



-Aerul -din spaţiile interioare ale locuinţei poate fi 

împrospătat printr-o ventilaţie naturală (deschiderea 

ferestrelor) sau artificială(aer condiţionat,ventilator). 



-Temperatura -optimă depinde de natura activităţilor 

desfăşurate în spaţiul respectiv: în camera de zi, 20°C; în 

dormitor, 18°C; în bucătărie,18°C; în baie, 22°C; pe casa 

scărilor,16°C. 

 



- Lumina naturală -are o influenţă benefică 

asupra oamenilor, variază ca intensitate în 

funcţie de momentele zilei, anotimpuri. 

 



-Iluminarea artificială - trebuie să se facă 

în funcţie de destinaţia încăperilor şi de 

natura activităţilor desfăşurate în ea. 



- Culorile -influenţează starea de spirit. 

Ambientul locuinţei se armonizează prin 

culori, în funcţie de gust şi de orientarea   

şi luminozitatea încăperilor 



- Zgomotul - afectează sănătatea omului,      

de aceea este necesară diminuarea lui din 

exterior, prin utilizarea gardurilor vii, iar din 

interior prin izolarea fonică a încăperilor. 

 



   Estetica şi igiena interioarelor se armonizează prin 

combinarea mai multor elemente, cum ar fi: 

pardoseala, tavanul, pereţii, mobilele, covoarele, 

perdelele, obiectele decorative ce reflectă gustul 

pentru frumos, personalitatea membrilor familiei.  

   Finisajele interioare realizate în funcţie de destinaţia 

încăperilor contribuie la asigurarea confortului într-o 

locuinţă astfel: pereţii pot fi zugrăviţi (glet, vopsea 

lavabilă), placaţi cu faianţă, lambriuri, tapet. 

Pardoseala poate fi din scânduri, parchet, gresie, 

mozaic, mochetă, iar plafonul se poate zugrăvi sau 

acoperi cu plăci din gips-carton. 

Modul de amenajare a locuiniţei trebuie să exprime 

personalitatea familiei.   



      Dacă aţi parcurs materialul, realizţi un  

mic conspect pe care să-l notaţi şi în caietele 

voastre. 


