Casa Bunicii

Bine ai venit la Colina Nouă.
Ai ajuns pe domeniul unei viziuni născute
acum mai bine de 10 ani.
Desfășurată pe o suprafață de 140 de
hectare, Colina Nouă se ridică pe o fundație
solidă, clădită din dorința de a redefini modul
în care ne raportăm la viața de zi cu zi.
Construind cu natura și nu împotriva ei,
am dezvoltat o nouă perspectivă asupra
principiului de comunitate urbană.
Am proiectat fiecare element având în minte
cel mai important lucru: familia. Amplasarea
caselor, aleile, zonele verzi, parcurile de joacă
și zonele de petrecere a timpului liber vor
simplifica viața tuturor și vor aduce un plus
de siguranță.
Cu o arhitectură studiată și controlată de
către o echipă internațională de arhitecți,
Colina Nouă își asumă un angajament ferm
față de design până în cele mai mici detalii.
Indiferent de casa pe care o vei alege vei
avea acces la același nivel premium de
dotări și finisaje.

Un design prietenos cu mediul și amplasarea
comunității în mijlocul naturii nu pot decât să
încurajeze un stil de viață mai sănătos.
La Colina Nouă poți să descoperi natura de-a
lungul kilometrilor de trasee și poteci sau poți
alege zarzavaturi de la cea mai mare fermă
organică de legume din zona Clujului Colina Farms; produse sănătoase, crescute
fără chimicale, unde vei putea să îți cultivi
straturile tale.

Pornind de la viziunea unui nou mod de a trăi,
Colina Nouă este diferită de orice alt proiect
imobiliar sau conglomerat de case.
La final vom fi câteva mii de locuitori care
împărtășesc aceleași valori și pentru care o
casă nu e doar o locuință, ci șansa unor
experiențe pline de însemnătate în mijlocul
unei comunități puternice.
E timpul să construim!

De la ferma de legume, restaurante sau
cafenele, în timp, micul nostru orășel va avea
o multitudine de facilități printre care școală
cu programe educaționale inovative, centru
de recreație și fitness, parcuri și locuri de joacă,
clinică medicală, facilități pentru vârstnici,
zonă comercială, centru de afaceri
și evenimente.

Locul în care ne
creștem copiii

260 m2 construiți într-un echilibru controlat
dintre tradițional și modern. Exteriorul ne
amintește de verile petrecute la bunici, fiind
casa cu cea mai mare influență a arhitecturii
tradiționale locale. Pentru a obține acest efect,
arhitecții au exagerat panta acoperișului,
lucru care are influențe spectaculoase asupra
zonelor interioare de la etaj, unde înălțimea
utilă a spațiului este mult mai mare față de
standardele aplicate în construcțiile actuale.
Interiorul extrem de modern echilibrează
influența tradițională și oferă confortul urban
aferent stilului de viață contemporan. Zona de
zi de la parter este compusă din living, dining,
bucătărie, o baie și cameră tehnică cu acces
direct în garajul generos care poate adăposti
două mașini.
Etajul are trei dormitoare (dintre care unul
matrimonial cu dressing și baie proprie), o
baie și un spațiu special amenajat pentru
spălarea și uscarea rufelor. De la acest nivel
se face accesul și în zona de pod a casei.

Casa Bunicii

Colina Farms - fermă organică
certificată, cu peste 50 de soiuri de legume și
ierburi, gazda pieței agricultorilor de sâmbătă și a
programului comunitar de sprijinire a agriculturii.

Colina Farmers Market - piața
săptămânală a agricultorilor, fermierilor locali și
producătorilor regionali de artizanat, defășurată
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din aprilie până în noiembrie.
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Șura - sau șopronul modern; un spațiu special
amenajat unde îți poți savura cafeaua. Loc destinat
evenimentelor locale, pieței de legume Colina Farms
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și punct de aprovizionare cu tot ce ai nevoie de la
8

furnizorii locali.

de barbeque, loc pentru servit masa, evenimente
speciale sau seri în aer liber alături de cei dragi.
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Pavilionul BBQ - foișor dotat cu loc

Casa Bunicii
Parcela 2 - suprafaţă: 612,25 m2
Parcela 6 - suprafaţă: 576,17 m2

Centrul Educațional Colina
- își va deschide porțile primelor grupe de grădiniță
încă de la predarea primelor case și înscrierea
primilor membri în comunitatea Colina Nouă.

Parcela 8 - suprafaţă: 519,66 m2
Parcela 11 - suprafaţă: 547,75 m2
Parcela 14 - suprafaţă: 794,57 m2
Parcela 16 - suprafaţă: 505,96 m2
Fermă
Școală

ETAPA 1 - INFRASTRUCTURA VA FI REALIZATĂ ÎNCĂ DIN PRIMA FAZĂ A PROIECTULUI,
PÂNĂ ÎN CEL MAI MIC DETALIU, CU DRUMURI ASFALTATE, ILUMINAT PUBLIC, ALEI DE
A C C E S . T O A T E C A S E L E V O R F I F I N A L I Z A T E Î N A C E L A Ș I T I M P .
ETAPA 2 - PENTRU DEMARAREA ETAPEI A DOUA DE CONSTRUCȚIE SE VOR FOLOSI
ALTE CĂI DE ACCES CARE VOR DESERVI UTILAJELE DE CONSTRUCȚII, FĂRĂ A AFECTA
ZONA FINALIZATĂ A PRIMEI ETAPEI.

Magazin
Șura
BBQ

Casa Bunicii, Parcela 2 - 11

40,49 mp2

Suprafaţa utilă			

150,27 m2

Suprafaţa utilă totală			
(garaj, terasă și pod incluse)

238,95 m2

Suprafaţa construită totală		

261,54 m2

Grădina parcela 2			

612,25 m2

Grădina parcela 11			

547,75 m2

Suprafaţa utilă parter		73,48 m2
Suprafaţa utilă totală la parter
(garaj și terasă incluse)

141,72 m2

Suprafaţa construită			
parter

155,14 m2

27,75 mp2

5,44 mp2

4,87 mp2

18,61 mp2

4,17 mp2
20,66 mp2

11,45 mp2

6,35 mp2

1,93 mp2

SUPRAFEȚELE FINALE POT
SUFERI ABATERI DE +/- 2%
FAȚĂ DE SCHIȚELE DE
PREZENTARE.

Casa Bunicii, Parcela 2 - 11
Etaj
Suprafața utilă etaj		

76,79 m2

Pod				20,44 m2

13,91 mp2

7,26 mp2

4,80 mp2

17,36 mp2
14,34 mp2

10,03 mp2

4,86 mp2

4,23 mp2

Suprafața totală etaj		

97,23 m2

Suprafața construită etaj
fără pod

106,40 m2

27,75 mp2

4,91 mp2
40,48 mp2

5,53 mp2
18,61 mp2

4,17 mp2

20,66 mp2

11,45 mp2

6,35 mp2

1,94 mp2

Casa Bunicii, Parcela 6
Suprafaţa utilă			

150,41 m2

Suprafaţa utilă totală			
(garaj, terasă și pod incluse)

239,08 m2

Suprafaţa construită totală		

261,54 m2

Grădina				576,17 m2

Suprafaţa utilă parter		73,62 m2
SUPRAFEȚELE FINALE POT
SUFERI ABATERI DE +/- 2%
FAȚĂ DE SCHIȚELE DE
PREZENTARE.

Suprafaţa utilă totală la parter
(garaj și terasă incluse)

141,85 m2

Suprafaţa construită			
parter

155,14 m2

Casa Bunicii, Parcela 6
Etaj

13,91 mp2

7,26 mp2

10,03 mp2

14,34 mp2

4,86 mp2

Suprafața utilă etaj		

76,79 m2

Pod				20,44 m2
Suprafața totală etaj		

97,23 m2

Suprafața construită etaj
fără pod

106,40 m2

4,23 mp2

4,80 mp2

17,36 mp2

Casa Bunicii, Parcela 8
Suprafaţa utilă			

150,28 m2

Suprafaţa utilă totală			
(garaj, terasă și pod incluse)

233,49 m2

Suprafaţa construită totală		

261,54 m2

Grădina				519,66 m2
Suprafaţa utilă parter		73,49 m2
38,52 mp2

Suprafaţa utilă totală la parter
(garaj și terasă incluse)

136,26 m2

Suprafaţa construită			
parter

155,14 m2

24,25 mp2

5,44 mp2

4,87 mp2

18,61 mp2

4,17 mp2

20,66 mp2

11,45 mp2

6,35 mp2

1,94 mp2

SUPRAFEȚELE FINALE POT
SUFERI ABATERI DE +/- 2%
FAȚĂ DE SCHIȚELE DE
PREZENTARE.

Casa Bunicii, Parcela 8
Etaj
Suprafața utilă etaj		

76,79 m2

Pod				20,44 m2

13,91 mp2

7,26 mp2

4,80 mp2

10,03 mp2

14,34 mp2

4,86 mp2

4,23 mp2

17,36 mp2

Suprafața totală etaj		

97,23 m2

Suprafața construită etaj
fără pod

106,40 m2

27,75 mp2

4,91 mp2
40,48 mp2

5,53 mp2
18,61 mp2

4,17 mp2

20,66 mp2

1,94 mp2

Casa Bunicii, Parcela 14
Suprafaţa utilă			

150,41 m2

Suprafaţa utilă totală			
(garaj, terasă și pod incluse)

239,08 m2

Suprafaţa construită totală		

261,54 m2

Grădina				794,57 m2

Suprafaţa utilă parter		73,62 m2
Suprafaţa utilă totală la parter
(garaj și terasă incluse)

141,85 m2

Suprafaţa construită			
parter

155,14 m2

SUPRAFEȚELE FINALE POT
SUFERI ABATERI DE +/- 2%
FAȚĂ DE SCHIȚELE DE
PREZENTARE.

6,35 mp2

11,45 mp2

4,80 mp2

7,26 mp2

13,91 mp2

17,36 mp2
10,03 mp2

4,23 mp2

Casa Bunicii, Parcela 6
Etaj
Suprafața utilă etaj		

76,79 m2

Pod				20,44 m2
Suprafața totală etaj		

97,23 m2

Suprafața construită etaj
fără pod

106,40 m2

14,34 mp2

4,86 mp2

Casa Bunicii, Parcela 16
Suprafaţa utilă			

150,28 m2

Suprafaţa utilă totală			
(garaj, terasă și pod incluse)

238,96 m2

Suprafaţa construită totală		

261,54 m2

Grădina				505,96 m2
Suprafaţa utilă parter		73,49 m2
40,49 mp2

Suprafaţa utilă totală la parter
(garaj și terasă incluse)

141,73 m2

Suprafaţa construită			
parter

155,14 m2

27,75 mp2

4,87 mp2

5,44 mp2

18,61 mp2

4,17 mp2

20,66 mp2

1,94 mp2

6,35 mp2

11,45 mp2

SUPRAFEȚELE FINALE POT
SUFERI ABATERI DE +/- 2%
FAȚĂ DE SCHIȚELE DE
PREZENTARE.

Casa Bunicii, Parcela 16
Etaj
Suprafața utilă etaj		

76,79 m2

Pod				20,44 m2

4,80 mp2

17,36 mp2

13,91 mp2

7,26 mp2

10,03 mp2

4,23 mp2

14,34 mp2

4,86 mp2

Suprafața totală etaj		

97,23 m2

Suprafața construită etaj
fără pod

106,40 m2

Imaginile sunt reprezentări exacte
ale finisajelor și designului interior.
La încredințarea casei îți vom preda
atât pachetul de dotări și amenajări
incluse, cât și elementele de finisaje
sau decor pentru care optezi.

Parchetul:

Pereți:

• parchet din lemn triplustratificat uleiat,

• pereți finisați cu vopsea lavabilă culoare alb cald

special pentru încălzirea în pardoseală

opțional: placaje din MDF furniruit, de diferite

• culoare stejar natur (Stone Washed)
Tavane:
• tavane realizate din gips carton cu scafe
pentru mascarea suportului de draperie
Iluminat general integrat:
• spoturi led încastrate: 50.000 de ore de funcționare
• iluminat ambiental cu bandă led

nuanțe și modele
Scara interioară:
• finisată cu lemn și balustradă din sticlă securizată
și laminată

Living parter

Dining cu bucătărie
parter

Dining parter

Dining parter

Bucătărie parter

Hol intrare

Hol spre garaj

Baie parter

Baie parter

Obiecte:
• lavoar, ideal standard 50x40 cm
+ baterie pe blat, hansgrohe
• vas wc, ideal standard
• coloană duș, hansgrohe
Mobilier și oglinzi:
• incluse în proiectul final, conform
randărilor alăturate
Materiale:
• plăci ceramice aspect marmură, marazzi 60x120 cm

Dormitor matrimonial
etaj

Dormitor matrimonial
etaj

Baie matrimonială
etaj

Obiecte:
• cadă freestanding, marmite 160x74 cm +
baterie umplere cadă cu duș de mână, hansgrohe
• lavoar, ideal standard 40x60 cm
+ baterie pe blat, hansgrohe
• vas wc, ideal standard
• coloană duș, hansgrohe
Mobilier și oglinzi:
• incluse în proiectul final, conform
randărilor alăturate
Materiale:
• plăci ceramice aspect lemn, marazzi 15x120 cm
• plăci ceramice aspect marmură, marazzi 60x120 cm

Baie matrimonială
etaj

Baie etaj

Obiecte:
• cadă încastrată, ideal standard 180x80 cm +
baterie umplere cadă cu duș de mână, hansgrohe
• lavoar, ideal standard ø45 cm
+ baterie pe blat, hansgrohe
• vas wc, ideal standard
Mobilier și oglinzi:
• incluse în proiectul final, conform
randărilor alăturate
Materiale:
• plăci ceramice aspect lemn, marazzi 15x120 cm
• plăci ceramice aspect marmură, marazzi 60x120 cm

Dormitor 1 etaj

Dormitor 2 etaj

Dressing etaj

Hol etaj

Spălătorie etaj

Gresie holuri și spații tehnice:
• plăci ceramice porțelanate și rectificate cu
aspect de marmură sau lemn
Uși Porta Doors:
• structură celulară, toc înalt și fețe din
HDF - Alb Premium
Prize și întrerupătoare:
• legrand - alegerea designerilor

Arhitectură transilvăneană

Landscaping integrat

Arhitecții noștri au propus pentru casele Colina Nouă

Zona verde din fața caselor va fi amenajată complet conform

o arhitectură specifică dealurilor Clujului, reinterpretată

indicațiilor peisagistului Colina Nouă, iar grădina din spate va fi

într-o linie contemporană, cu rolul de a pune în valoare

însămânțată cu iarbă, prevăzută cu gard viu perimetral și arbori

frumusețea naturală a locului.

decorativi plantați pe limita de proprietate, în conformitate
cu proiectul de amenajare exterioară. Personalizarea curții
interioare va fi în grija dumneavoastră, având astfel ocazia să

Design 360˚

implementați designul care vă place.

Suntem preocupați de toate aspectele vizuale ale proiectului
Colina Nouă. Fiecare dintre cele 140 de hectare va avea parte
de design și arhitectură controlată, menite să pună în valoare
frumusețea peisajului și a caselor, de la indicatoarele stradale
și designul băncilor, până la proiectarea spațiilor verzi și a
locurilor de joacă.

Zona va fi urbanizată complet și predată cu alei de acces,
drumuri principale dotate cu iluminat public, alei de
promenadă, parcuri și trasee de bicicletă și drumeție.

Structură și termoizolare
Construim totul doar cu materialele de calitate superioară.

Fațade din
materiale naturale

Casele de la Colina Nouă vor avea un grad crescut de
termoizolare și un consum redus de energie, apropiindu-se
de nivelul de performanță a caselor pasive, prin aplicarea

Lemn

tehnologiilor moderne de conservare a energiei.

Fațade din lemn special prelucrat pentru o rezistență
crescută și durabilitate. Terasele vor fi finisate cu deck
din lemn de pin nordic termotratat.

Zidărie de cărămidă
Folosim un model special de cărămidă cu sisteme de
ghidaj, care contribuie la cea mai bună aliniere și planeitate.

Piatră

Prin acest proces, se obține un zid etanș necesar sistemului

Fațadele vor fi decorate cu piatră naturală.

de ventilație.
Grosime pereți exteriori: 25 cm.
Termoizolație din vată minerală bazaltică: 15 cm.

Suprafață vitrată
Tâmplărie PVC cu geam tripan din sticlă, cu protecție solară și
filtru UV, selecționată din gama de top a producătorilor consacrați.

Acoperișul
Acoperiș din țiglă ceramică.

La cheie
Toate casele vor fi echipate cu tehnologii inteligente
de ultimă generație pentru a obține cel mai bun confort
și eficiență energetică, cu impact minim asupra

La baza acestui sistem va sta o pompă de căldură care va
genera energia termică pentru încălzirea casei pe timp de iarnă
(sistem de încălzire prin pardoseală), dar și răcirea pe timpul verii.

mediului înconjurător.

Încălzire, răcire și ventilare

sistemul de încălzire în pardoseală cu agent termic este
modalitatea optimă de încălzire prin asigurarea unei temperaturi

Casele Colina Nouă vor beneficia de un sistem integrat

constante în întreaga încăpere, fără zone reci sau curenți de aer

care va asigura necesarul de căldură, aer proaspăt și apă

nedoriți.

caldă, dar și de răcire pe timp de vară.
Acest sistem, împreună cu izolarea termică deosebită a
fațadelor vor asigura un consum minim de energie,

Vom răci casa cu panouri radiante montate pe tavan, fiind

indiferent de anotimp.

cea mai eficientă, ecologică și confortabilă soluție. Panourile fac
parte dintr-un sistem uscat integrat RDZ-Caleffi. Cu ajutorul
instalației de ventilație, umiditatea relativă a încăperii va fi păstrată
la aproximativ 60%, nivelul optim pentru confort.

Casele din Colina Nouă vor fi dotate cu sisteme eficiente de
panouri fotovoltaice, care vor asigura o sursă de energie
gratuită. Panourile sunt parte integrantă din conceptul de locuință
inteligentă, capabilă să își gestioneze consumul de energie,
contribuind la diminuarea facturii de electricitate.

sistem de ventilație cu recuperare de căldură.
Cea mai nouă, modernă și eficientă soluție pentru economisirea
energiei într-o locuință, asigurând o ventilare continuă cu aport
de aer proaspăt necesară unui mediu sănătos.

Casele Colina Nouă respiră
Ventilare continuă cu aport de aer proaspăt (aerul

aerisire automată, fără intervenția locatarului.

proaspăt este introdus în încăperile principale ale
casei, respectiv în camera de zi, locul de luat masa
și dormitoare).

lipsa prafului, zgomotului și alergenilor;
umiditate controlată (fără mucegai sau igrasie);
Impact redus asupra mediului înconjurător.

Evacuarea continuă a aerului viciat cu recuperare de
căldură (evacuarea se realizează prin băi, spălătorie și
alte încăperi secundare pentru menținerea unui mediu

costuri reduse de răcire/încălzire a locuinței prin

ventilat optim, confortabil și sănătos).

recuperarea de energie.

interfață inteligentă. Atât sistemul de
încălzire/răcire, cât și cel de ventilare vor fi
conectate la o unitate de comandă centrală
smart-ready, care va oferi posibilitatea
controlului de la distanță a tuturor parametrilor
pentru fiecare zonă a casei, precum și de
presetare a diferitelor scenarii de zi/noapte,
weekend sau vacanță.

Interiorul
Ușă de intrare metalică antiefracție, cu închidere în minim

Băile vor fi complet finisate cu plăci ceramice pretabile la

7 puncte, cu fono și termoizolare.

încălzirea în pardoseală și dotate cu obiecte sanitare și
mobilier personalizat conform proiectului de design interior.

Uși cu structură celulară, toc înalt și fețe din
HDF - Alb Premium.

Bucătăria va fi pregătită pentru montarea mobilierului și
instalarea electrocasnicelor. La cerere, vă punem la dispoziție

Parchet din lemn stratificat special pentru încălzirea

proiectul complet al mobilierului de bucătărie, cu posibilitatea

în pardoseală.

de execuție a acestuia.

Pereți finisați cu vopsea lavabilă și cu posibilitatea

Terasele vor fi complet finisate cu deck din lemn de pin

implementării la cerere a accentelor de design propuse de

nordic termotratat și dotate cu iluminat exterior.

echipa noastră de designeri.
Garaje spațioase pentru două mașini dotate cu ușă de acces
Scară interioară finisată cu lemn și balustradă din sticlă

automatizată și prevăzute cu infrastructura necesară

securizată și laminată.

montării prizelor pentru mașini electrice (electric car ready).

Tavane realizate din gips carton cu scafe pentru
mascarea suportului de draperie;
Iluminat general integrat cu spoturi led încastrate cu
50.000 de ore de funcționare;
Iluminat ambiental cu bandă led.
Prize și întrerupătoare montate în zonele indicate în proiectul
de design interior.
Circuit de curenți slabi executat și tras la poziție (prize
speciale de fibră optică, cablu TV și internet) în zonele indicate
în proiectul de design interior.

Personalizare și mobilier
Vă punem la dispoziție o listă completă cu obiectele de
mobilier propuse de designerii noștri și furnizorii de unde
acestea pot fi achiziționate.
Veți avea parte de 4 ore de consiliere gratuite cu echipa
de design interior.

Welcome Package Colina Nouă
Fiecare familie cu statut de membră a Asociației
Colina Nouă va avea acces exclusiv la aleile, zonele verzi,
parcurile de joacă și, bineînțeles, acces preferențial la
facilitățile dezvoltate de Colina Nouă începând cu:
Ferma Colina Farms
Colina Farmers Market
Pavilionul BBQ
Pavilionul multifuncțional - Șura
Transportul privat asigurat pe traseul Cluj-Colina Nouă-Cluj
Centrul Educațional Colina Nouă
60 ha de zonă verde pentru activități recreative
în aer liber

Echipa
Colina Nouă

Arhimar

Structură și rezistență

Don Lothrop

Cristian Bănuț

(SDC Proiect)

Thomas Bates

Ligia Dragoș

Dan Șofronie

Vasile Suciu

Ioana Curelariu

Manuela Suciu

Ionel Suciu

Eliza Jurca

Sergiu Șofronie

Craig Avery

Horea Rusu

Phil Tamminga

Cezar Ioan-Mateescu

Pamela Clark

Mihai Drăgan

Instalații

Daniel Simionaș

Tudor Bruma

(CSP Proiect Line)

Paul Frasie

Sara Gal

Silviu Pop

Liviu Baltă

Ruben Sabou

Jakab Csilla

Claudiu Botea

Cristian Pleș

Valentin Moldovan
Colina Farms

Bianca Pavel

Viorel Tămaș

Maria Dordai

Lucian Tămaș
Adrian Tămaș

Drumuri și infrastructură
(Via Logiq)

Kőmives József

Răzvan Câmpean
MMA

Gavril Hoda

(Michael McInturf Architects)
Katsuya Suematsu
Centrul Educațional Colina Nouă
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