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CARCASA ECOLOGICA DE CALULATOR “Alpha-One1” 

 

 

Nume Inventie: Carcasa ecologica de calculator Alpha-One1 

Nume și prenume autori si vârsta: Secatureanu Radu-Gabriel, Dogarescu Mihai-Cosmin, Ispas 

Andrei ; 17 ani; Colegiul National “I.L.Caragiale” Bucuresti 

Profesor coordonator:  Mihaela Gavanescu 

Institutia:  Junior Achievement Romania 

Gategoria: (scoala generala, liceu, facultate) Liceu 

Date contact ale institutiei:  

Adresa:  Calea Victoriei, Nr. 155, Cladirea D1, tronson 6, Sector 1, Bucuresti 

   Tel /Fax: + 40 21 312 31 94   

  Email: mihai.d@jaromania.org 

Persoana de contact:  Secatureanu Radu-Gabriel 

  Telefon mobil: 0722692509, 0723190005 

Premii și medalii obținute cu această invenție în alte competiții: Premiul I la categoria “Produsul 

Anului” la competitia nationala “Company of the year 2011” si participarea la “European Trade Fair 

Zurich 2012”. 

Scurta descriere a invenției:  Carcasa ecologica de calculator Alpha-One1 este facuta din lemn 

reciclabil si prezinta un design ce se poate integra cu usurinta intr-o casa ca fiind un obiect mobilier. 

Produsul nostru ofera protectie sporita pentru componentele calculatorului si de asemenea carcasa 

are un design specific pentru a putea oferi un airflow stabil in parametri optimi.  

Este o carcasa de calculator cu un aspect ce se integreaza in decorul unei camere datorita faptului ca 

aceasta arata asemenea unui corp de mobilier.  

Pentru a oferi un plus utilizatorului, carcasa dispune de un spatiu de depozitare a CD-urilor importante 

sau a lucrurilor mai des folosite.  

Ideea de Unitate Centrala din lemn a venit de la necesitatea de a integra un calculator intr-o casa, ca 

fiind un mobilier si nu numai un aparat. 

 

 

 

De asemenea scopul nostru este si de a crea un mediu cat mai curat pentru viitor, astfel am folosit 

piese din lemn, usor reciclabile  
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Produsul Alpha One1 este unul util si fiabil  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Echipa Glass-Keep este inscrisa si prin Fundatia Dan Voiculescu, cu acelasi produs 


