
Bine ai venit 
în comunitatea
Colina Nouă.

Suntem încântaţi că vrei să faci parte
din unul dintre cele mai inovatoare
proiecte din Europa. 

Probabil ai studiat mai multe oferte
sau te-ai gândit chiar să îţi construiești 
singur casa. Vrem să îţi oferim toate 
detaliile necesare ca să poţi face cea 
mai bună alegere pentru tine.

Apoi, un mediu 
sănătos pentru 
tine și familia ta

Niciun stres
pentru tine

Siguranţă și
sustenabilitate
pe termen lung

• 80 de hectare de spaţii verzi

• Legume organice și produse locale
   prin Colina Farms

• Apă, aer şi sol curate

• Trasee amenajate pentru drumeţie
   și plimbări în aer liber

• Piste de biciclete

• Spaţii de joacă pentru copii

Construirea unei case verzi este un
proces care necesită foarte mult 
know-how, un plan bine elaborat și 
etapizat, echipe de constructori de nișă 
calificaţi, monitorizare atentă pe șantier. 

Dacă ai vrea să faci asta, ţi-ar lua
cel puţin 12 luni full-time, fără să punem 
la socoteală partea de know-how.

La Colina Nouă lucrăm cu manageri de 
proiect și ingineri care monitorizează 
atent fiecare etapă în desfășurare.

• Un mediu sigur pentru copii

• Un centru educaţional de excelenţă

• Infrastructură modernă, gândită la 
   scară mare

• Un regulament de ordine interioară 

• Suficient de departe de oraș unde calitatate
   aerului și a apei sunt excelente

• Facilităţi pentru rezidenţi

• Zone de remote working

• Foișoare și locuri special amenajate
   pentru BBQ și socializare

• O comunitate puternică

În primul rând,
o casă verde

Costuri mai mici la energie

• un sistem mai eficient 
   de încălzire

• ventilare cu recuperare
   de căldură

• pompă de căldură

• design solar

• anvelopă eficientă și de 
   calitate superioară 

Materiale sustenabile și costuri
mai mici la reparaţii

• materiale care nu sunt toxice
   pentru ocupanţii clădirilor

• materialele de construcţie pentru
   realizarea structurii sunt produse
   în apropiere

• folosirea unor materiale durabile
   care duce la reducerea costului
   de reparaţie

• reducerea impactului asupra
   mediului

Un aer sănătos în
interiorul construcţiei

• vopsele, lacuri și adezivi
   care nu introduc compuși
   toxici în locuinţă

• soluţii tehnologice care
   asigură calitatea aerului
   interior

Proiectare bioclimatică

Urmează principii de proiectare 
bioclimatică și valorifică
caracteristicile amplasamentului
(climă, vegetaţie, topografie, 
geologia solului), pentru a minimiza 
necesarul de energie și pentru
a crea un mediu interior mai sănătos
și mai confortabil (ventilaţie
naturală, acustică, iluminat natural)

Principii de sustenabilitate

Principiile de proiectare sustenabilă 
presupun mai mult efort în etapa de 
planificare și un design integrat
realizat de o echipă multidisciplinară 
pentru a se asigura rezultate optime,
o mai bună utilizare a spaţiului, evitarea 
greșelilor de construcţie costisitoare
și minimizarea cantităţii de deșeuri 
rezultată în timpul construcţiei.

O casă la Colina Nouă vine 
cu multe beneficii care nu 
se observă la prima vedere.

Ce oferim în plus faţă de o 
construcţie obișnuită?
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Suprafaţa utilă 182,20 m2

Suprafaţa utilă totală 299,25 m2
(terasă, șopron și pod incluse)

Suprafaţa construită totală 300,13 m2

Suprafaţă parcelă 723,14 m2

Detalii tehnice

Suprafaţa utilă parter 86,36 m2

Suprafaţa utilă totală la parter 152,31 m2
(terasă și șopron incluse)

Suprafaţa construită 175,03 m2
parter

Parter

Suprafaţa utilă etaj 95,84 m2

Pod 51,10 m2

Suprafaţa totală etaj 146,94 m2 

 
Suprafaţa construită etaj 125,10 m2
fără pod 

Etaj

Modelul de casă ales
de tine: Vila Nouă02

Una dintre casele cu cea mai contemporană 
Vila Nouă abordare arhitecturală te întâmpină 
cu un spaţiu interior generos și suprafeţe 
vitrate, care aduc natura în interior datorită 
holului cu perspectivă deschisă spre zona de 
terasă și grădină.

Cu o suprafaţă construită de 300 m2, Vila
Nouă este dispusă pe două niveluri, având
la parter zona de zi cu living, dining și 
bucătărie, un birou și o baie. De asemenea,
parterul dispune de zone de depozitare și
camera tehnică cu acces direct spre garajul
generos care poate adăposti două automobile.

Etajul vine în două variante diferite: fie cu
patru dormitoare (unul fiind cel matrimonial 
cu baie proprie), fie în varianta cu trei 
dormitoare (unul fiind dormitorul matrimonial 
cu o suprafaţă generoasă, dressing de 12 m2  
și baie proprie). În ambele variante etajul
acomodează încă o baie și o cameră dedicată
spălării, uscării și călcării rufelor, cât și acces
în zona de pod a casei.

SUPRAFEŢELE FINALE POT SUFERI ABATERI DE +/- 2% FAŢĂ DE SCHIŢELE DE PREZENTARE.

Vândut

Disponibil

Situaţie case:
Vila Nouă



Valoarea reală
a casei tale.03

La care se adaugă experienţa a
zeci de e experţi din diferite domenii
implicaţi în proiect și o infrastructură 
proiectată la scară mare, perfect 
adaptată proiectului.

Pe de o parte, ce ar însemna să 
construiești tu exact acelaşi model 
de casă, dar cu dotări standard.
Pe de altă parte, varianta în care ai 
construi cu dotări de Casă Verde.
La finalul fiecărei etape vei primi și 
oferta noastră pentu tine.

Dacă ai vrea să 
construiești o casă 
similară pe cont 
propriu ai ieși cu 
cel puţin 30% mai 
scump. 

Vom prezenta 
oferta de preţ
într-un mod 
comparativ. 

Din acest motiv, pe măsură ce
vei parcurge oferta, vei observa 
reduceri substanţiale de preţ.
Nu este un artificiu de marketing. 
Este puterea noastră de negociere
cu furnizorii de materiale și 
constructorii.

Am gândit totul
la o scară mult
mai mare decât 
această casă. 

Din acest motiv, toate contractele
pe care le-am negociat au făcut 
posibil ca tu să plătești doar o parte 
din valoarea reală a acestei case.

Structura noastră 
de costuri se 
împarte la 600 de 
case, nu doar 28.

Sistemul de fundaţii pe piloţi bătuţi 
are un impact minim asupra 
mediului natural datorită cantităţii 
mici de sol excavat și se elimină 
riscul tasării neuniforme a terenului. 
Acest lucru duce în timp la un risc 
mai mic de fisurare a pereţilor.

80% dintre cei care își 
construiesc casa în regie 
proprie nu sunt conștienţi 
de costurile premergătoare 
începerii șantierului.

Conform noilor reglementări 
abordate de Primăria Cluj sau 
Consiliul Judeţean, obţinerea 
autorizaţiei de construire 
este condiţionată de 
realizarea infrastructurii.

Toată infrastructura noastră 
este îngropată, fără cabluri
la vedere.

Un arhitect bun și o echipă
de design interior pot să 
îţi facă economii de până
la 25% din valoarea casei 
doar prin optimizarea 
spaţiilor interioare.

Etapa 2 - La roșu
Ce include preţul:

Dacă ai construi tu
o casă similară, dar cu

dotări standard

180€
+T.V.A./mp

construit desfășurat

!✓

!

✓

✓

✓

!✓

✓!

!✓

✓!

✓✓

✓✓

✓

✓✓

✓

✓✓

✓✓

✓✓

Dacă ai construi tu
modelul Vila Nouă

cu dotări Casă Verde 

210€
+T.V.A./mp

construit desfășurat

Oferta noastră pentru tine:
75.207,41€

64.463,49€

Economisești:

10.743,92€

64.463,49€ 75.207,41€

FUNDAŢII STANDARD
(beton armat+termoizolare+hidroizolare)

FUNDAŢII PENTRU CASĂ VERDE
(sistem piloţi bătuţi+placă beton armat+termoizolare+hidroizolare)
Aceste fundaţii au un impact minim asupra mediului prin 
reducerea semnificativă a cantităţii de sol excavat

STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ STANDARD

STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ PENTRU CASĂ VERDE
CU PLACĂ TIP DALĂ
fără stâlpi în interior, aceștia sunt încorporaţi în grosimea
pereţilor exteriori sau dintre camere și ne permit un consum
mai mic de cărămidă și un spaţiu interior optimizat și ușor
de mobilat

STRUCTURĂ ACOPERIȘ STANDARD
(structură de lemn) 

STRUCTURĂ ACOPERIȘ PENTRU CASĂ VERDE
Folosim doar lemn ignifugat și tratat împotriva acarienilor,
iar panta acoperișului este atent studiată pentru cea mai 
bună expunere a panourilor fotovoltaice pentru ca acestea 
să funcţioneze la randament maxim

ZIDĂRIE PEREŢI EXTERIORI PARTER + ETAJ
(cărămidă CEMACON EVOCERAMIC 24LM, 24 cm grosime)

ZIDĂRIE PEREŢI INTERIORI PARTER + ETAJ
(cărămidă CEMACON 11,5 cm grosime)

TURNAREA PLANȘEULUI PESTE PARTER 

ZIDIREA GHENELOR DE INSTALAŢII

STRUCTURĂ SCARĂ INTERIOARĂ
(beton armat)

ÎNVELITOARE ACOPERIȘ 
(tablă fălţuită LINDAB)

PARAZĂPEZI TIP BARĂ

MATERIALE + TRANSPORT

TOTAL COSTURI ETAPA 2 - LA ROȘU
T.V.A. 19% inclus

Etapa 1 - Înainte de 
începerea șantierului
Ce include preţul:

Dacă ai construi tu
o casă similară, dar cu

dotări standard

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

! ✓

✓

! ✓

✓

!

!

!

!

!

!

!

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dacă ai construi tu
modelul Vila Nouă

cu dotări Casă Verde 

Oferta noastră pentru tine:
96.729,92€

54.084,72€

Economisești:

42.645,20€

COST ACHIZIŢIE TEREN
Preţ teren
(am luat în calcul un preţ de 15 €/mp) 

Comision agenţie imobiliară achiziţie teren
(2% + T.V.A. din valoarea terenului)

Înscriere teren cadastru și taxe notariale achiziţie
(aprox 1% x preţ teren) 

Studii topo + geo teren

Cerificat de urbanism
(depunere documentaţie, taxe și avize necesare) 

COSTURI PROIECTARE 
Contracte proiectare
• Proiectare arhitectură 5 €/mp construit desfășurat + T.V.A.
• Proiectare structură 5 €/mp construit desfășurat + T.V.A.
• Proiectare instalaţii (termice și sanitare, electrice și curenţi slabi)
   5 €/mp construit desfășurat + T.V.A.

Proiectare drum
(include studii geo și topo aferente) = 4 €/mp
(150 m lungime X 9 m lăţime=1.350 mp/6 vecini= 225 mp) + T.V.A.

Design Interior
(amenajare interioară și alegere materiale)

Proiectare amenajări exterioare și peisagistică

Realizare și avizare PUZ
(plan urbanistic zonal, suprafaţă studiată 140 hectare) 

TAXE ȘI AVIZE 
Obţinere avize speciale de la compania de apă, electrica, gaz

Obţinerea autorizaţiei de construire și plată taxe aferente 
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 
(0,5% din valoarea lucrărilor)  

INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂŢI 
Infrastructură și utilităţi
(costuri totale împărţite la mp parcelă teren aferent) - T.V.A. Inclus
*Au fost distribuite doar 70% din costurile aferente
infrastructurii pentru Etapa 1

Drum asfaltat +trotuare+ accese garaje sau zone 
parcare+ iluminat public+racorduri utilităţi

Reţele electrice
(transformator și reţele, inclusiv organizarea de șantier)

Reţea apă
(puţuri forate, bazine colectare, trasee distribuţie, 
inclusiv organizarea de șantier)

Reţea curenţi slabi (fibră optică)

Reţea canalizare
(staţie de epurare modulară, trasee colectare)

Drum asfaltat + trotuare + accese garaje sau zone parcare + 
iluminat public+racorduri utilităţi

Contract utilităţi
(apă+curent) pentru organizarea de șantier

TOTAL COSTURI ETAPA 1 - ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ȘANTIERULUI
T.V.A. 19% inclus 54.084,72€ 96.729,92€

Rezumat ofertă Vila Nouă

388.769,06€  547.372,91€

Dacă ai construi tu
o casă similară, dar cu

dotări standard

Dacă ai construi tu
modelul Vila Nouă

cu dotări Casă Verde 

Oferta noastră pentru tine:
547.372,91€

392.130,00€
Economisești:

155.242,91€

Vezi mai jos oferta detaliată



Sistemul de termoizolare pentru 
acoperiș a fost atent studiat, 
astfel încât să evităm orice fel de 
punte termică. Prin urmare, am 
obţinut astfel un coeficient de 
protecţie termică la standard de 
casă pasivă. 

Sistemul integrat de încălzire, 
răcire și ventilare Caleffi pentru 
această casă are preţul mediu 
de listă de 49.299€ + T.V.A., 
fără să includă partea de 
manoperă.

Casele Colina Nouă respiră. 
Ventilarea cu aport de aer 
proaspăt este continuă, iar  
evacuarea aerului viciat, cu 
recuperare de căldură, se face 
fără întrerupere. Sistemul are o 
interfaţă inteligentă, procesul 
este complet automatizat și 
asigură o umiditate controlată, 
lipsa prafului și alergenilor și un 
consum redus de încălzire/răcire
a locuinţei.

Etapa 3 - Semifinisat
Ce include preţul:

Dacă ai construi tu
o casă similară, dar cu

dotări standard

200€
+T.V.A./mp

construit desfășurat

!✓

!

✓

✓

✓

✓

!✓

✓!

!✓

✓!

✓

✓✓

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

!

✓

!

!

!

!

!✓

Dacă ai construi tu
modelul Vila Nouă

cu dotări Casă Verde 

250€
+T.V.A./mp

construit desfășurat

Oferta noastră pentru tine:
 89.532,63€

71.626,10€

Economisești:

17.906,53€

71.626,10€  89.532,63€

TERMOSISTEM STANDARD
(polistiren de 12-15 cm grosime în funcţie de 
zonă + tencuială decorativă STO)

TERMOSISTEM PENTRU CASĂ VERDE
(vată minerală 12-15 cm grosime în funcţie de zonă + tencuială 
decorativă STO) – vata minerală este un material natural, obţinut 
din roci de bazalt, este necancerigenă - aproape că nu conţine 
formaldehide, inert chimic, este un material ignifug, absoarbe 
sunetul și are un excelent grad de termoizolare.

TERMOIZOLARE ACOPERIȘ STANDARD
(sistemul clasic cu vată  bazaltică)

TERMOIZOLARE ACOPERIȘ CU CELULOZĂ PENTRU CASĂ VERDE
(material organic obţinut prin reciclarea hârtiei cu proprietăţi
fono și termoizolante superioare celor clasice, nu formează 
mucegai și este situat în clasa superioară de protecţie 
împotriva focului)

REŢEA INSTALAŢII TERMICE STANDARD
• centrală termică
• încălzire în pardoseală
• sistem răcire cu aer condiţionat - fără aparataj 

REŢEA INSTALAŢII TERMICE PENTRU CASĂ VERDE
SISTEM INTEGRAT CALLEFI
• reţele complete pentru pompa de căldura aer-apă
• reţele complete pentru sistemul de încălzire în pardoseală
• reţele complete pentru sistemul de ventilare cu recuperare
   de căldură
• reţele complete pentru sistemul de răcire cu panouri
   radiante alimentate cu apă din tavan
• integrare reţele încălzire, răcire și ventilare

REŢEA INSTALAŢII SANITARE
(canalizare, apă caldă cu recirculare și apă rece)

REŢEA INSTALAŢII ELECTRICE
(fără aparataj)

REŢEA INSTALAŢIE CURENŢI SLABI
(fibră optică, cablu TV și internet)

GHENE INSTALAŢII FINALIZATE

PEREŢI TENCUIŢI ȘI GLETUIŢI
(un singur strat de glet)

TÂMPLĂRIE PVC TRIPAN
(3 sticle)

TÂMPLĂRIE PVC REHAU GENEO 
+ uși acces terasă REHAU GENEO, 6 camere, baghetă caldă, 
3 foi de sticlă cu protecţie solară și grad sporit de termo
și fonoizolare, culoare gri antracit

UȘĂ METALICĂ ANTIEFRACŢIE LA INTRARE CU ÎNCHIDERE
ÎN MINIM 6 PUNCTE, CU FONO ȘI TERMOIZOLARE

PANOURI FOTOVOLTAICE ACOPERIȘ
Sistem panouri fotovoltaice rezidenţial 3 kW cu injectare 
în reţea, On-Grid

FAŢADE PLACATE CU PIATRĂ NATURALĂ

FAŢADE VENTILATE PLACATE CU LEMN DE PIN NORDIC 
TERMOTRATAT

FAŢADE VENTILATE PLACATE CU TABLĂ FĂLŢUITĂ LINDAB

TOTAL COSTURI ETAPA 3 - SEMIFINISAT
T.V.A. 19% inclus

Etapa 4 - Finisaje interioare
Ce include preţul:

Dacă ai construi tu
o casă similară, dar cu

dotări standard

290€
+T.V.A./mp

construit desfășurat

✓

!

!

✓

✓

✓✓

✓✓

✓!

!✓

✓!

✓

✓!

✓✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

!

✓

✓

✓

✓

✓

!

!

Dacă ai construi tu
modelul Vila Nouă

cu dotări Casă Verde 

350€
+T.V.A./mp

construit desfășurat

Oferta noastră pentru tine:
125.345,68€

103.857,85€

Economiseşti:

21.487,83€

103.857,85€  125.345,68€

PEREŢI ȘI TAVANE CU FINISAJ LAVABIL ALB 

TAVANE TEHNICE
(includ partea de ventilare, sistemul de răcire cu panouri 
radiante și iluminatul general, cu spoturi led încastrate) 

PARCHET DIN LEMN TRIPLUSTRATIFICAT ULEIAT PRETABIL 
PENTRU ÎNCĂLZIREA ÎN PARDOSEALĂ

BĂILE COMPLET FINISATE
• robineţi și dușuri HANS GROHE
• obiecte sanitare IDEAL STANDARD
• Walk-in Shower cu rigole încastrate și despărţitor
   de sticlă securizată
• gresie și faianţă rectificată MARAZZI

BĂILE COMPLET MOBILATE CONFORM INDICAŢIILOR
DIN PROIECTUL DE DESIGN INTERIOR
(mobilier și oglinzi custom made)

MICROCLIMAT INTERIOR STANDARD
Sistem de încălzire în pardoseală
(REHAU RAUTHERM S  PE-Xa 17 X 2 mm, pas de 10 + automatizare 
circuit + termostate ambientale REHAU NEA SMART)
Centrală termică + aer condiţionat

MICROCLIMAT INTERIOR PENTRU CASĂ VERDE
Sistemul integrat Callefi este un sistem de răcire, încălzire și 
ventilare integrat, extrem de performant, din gama de TOP a 
producătorilor din domeniu:
• încălzire în pardoseală
• răcire cu panouri radiante în tavan
• ventilare cu recuperare de căldură
• pompă de caldură aer - apă
• termostate smart cu control la distanţă

UNITATE EXTERIOARĂ POMPĂ DE CĂLDURĂ AER APĂ

PANOURI FOTOVOLTAICE 
Sistem panouri fotovoltaice rezidenţial 3 kW cu injectare
în reţea, On-Grid

ILUMINAT AMBIENTAL EXECUTAT
(fără corpurile de iluminat de accent)

SPOTURI LED ÎNCASTRATE MONTATE ÎN TAVANE ȘI ILUMINAT 
AMBIENTAL CU BANDĂ LED EXECUTAT CONFORM 
SPECIFICAŢIILOR DIN PROIECTUL DE DESIGN INTERIOR

PRIZE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE MONTATE
(model Legrand / Bticino), inclusiv prizele speciale 
pentru curenţi slabi (fibră optică, cablu TV și internet)

CAMERĂ TEHNICĂ DOTATĂ CU ECHIPAMENTE CONFORM 
PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ ȘI INSTALAŢII

UȘI DE INTERIOR HDF, CULOARE ALBĂ

SCARĂ INTERIOARĂ FINISATĂ CU LEMN ȘI DOTATĂ 
CU BALUSTRADĂ DE STICLĂ LAMINATĂ ȘI SECURIZATĂ

SCARĂ DE POD RABATABILĂ

PROIECT COMPLET PENTRU MOBILIERUL DE BUCĂTĂRIE 
CU TOATE DETALIILE DE EXECUŢIE

5 ORE DE CONSULTANŢĂ CU ECHIPA INTERNĂ DE 
DESIGN INTERIOR PENTRU PERSONALIZARE DETALII

TOTAL COSTURI ETAPA 4 - FINISAJE INTERIOARE
T.V.A. 19% inclus



Etapa 5 - Finisaje exterioare
Ce include preţul:

Dacă ai construi tu
o casă similară, dar cu

dotări standard

70€/mp
 teren alocat casei
(T.V.A. 19% inclus)

✓

✓

!

!

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓

✓

✓✓

✓✓

✓!

✓

✓!

✓

✓!

Dacă ai construi tu
modelul Vila Nouă

cu dotări Casă Verde 

90€/mp
teren alocat casei
(T.V.A. 19% inclus)

Oferta noastră pentru tine:
 54.775,00€

 61.020,00€

Economisești:

13.560,00€

47.460,00€  61.020,00€

TERASĂ EXTERIOARĂ FINISATĂ CU DECK DIN
LEMN DE PIN NORDIC TERMOTRATAT ȘI ULEIAT

ILUMINAT EXTERIOR

ALEI ACCES FINALIZATE

GARD VIU PERIMETRAL PLANTAT

GRĂDINĂ ÎNSĂMÂNŢATĂ CU IARBĂ ȘI VEGETAŢIE
DECORATIVĂ PLANTATĂ

REŢEA INSTALAŢIE ELECTRICĂ EXTERIOARĂ ÎN ZONA
GRĂDINII (fără corpuri de iluminat montate)

ILUMINAT EXTERIOR FAŢADE

PROIECT DE AMENAJARE EXTERIOARĂ INTEGRAT
CORELAT CU SPAŢIILE COMUNE ȘI SPECII DE VEGETAŢIE 
COMPLEMENTARE CU SOLUL ȘI CONDIŢIILE NATURALE
EXISTENTE

GARAJ PENTRU 2 MAȘINI CU ACOPERIȘ ÎNIERBAT
(ușă de acces automatizată și pregătire infrastructură
pentru încarcare mașini electrice)

GARD VIU  ACLIMATIZAT ÎN PEPINIERĂ PROPRIE ÎN PERIOADA 
PREMERGĂTOARE ȘANTIERULUI ȘI ADUS LA O ÎNĂLŢIME OPTIMĂ

ARBORI DIN PEPINIERĂ PROPRIE

MIXUL DE IARBĂ GÂNDIT PENTRU LUCRĂRI MINIME DE
ÎNTREŢINERE, FĂRĂ A NECESITA O IRIGARE EXCESIVĂ CA
ÎN CAZUL GAZONULUI CLASIC

TOTAL COSTURI ETAPA 5 - FINISAJE EXTERIOARE
T.V.A. 19% inclus

Etapa 6 - Costuri suplimentare
Ce include preţul:

Dacă ai construi tu
o casă similară, dar cu

dotări standard

3.000,00€ 3.000,00€

36.000,00€!

!

1.600,00€ 1.600,00€

1.800,00€

2.000,00€

1.800,00€

!

2.400,00€

38.876,91€ 54.737,29€

Dacă ai construi tu
modelul Vila Nouă

cu dotări Casă Verde 

Oferta noastră pentru tine:
99.537,29€

50.637,84€

Economisești:

48.899,45€

47.276,91€  99.537,29€

COST DIRIGINTE DE ȘANTIER
(250€ / lună X 12 luni) - Obligatoriu prin lege

MANAGEMENT ȘANTIER 
3.000€ / lună x 12 luni

SECURIZARE ȘI PAZĂ ȘANTIER
200€ / lună x 12 luni

RACORDURI DEFINITIVE APĂ + CANAL
(proiectare și realizare cămin individual
apă + contoare individuale)

RACORDURI ȘI CONTOR INDIVIDUAL ELECTRICA
(trifazic, îngropat, la 50 m distanţă de firidă)

RACORD GAZ PENTRU CENTRALA TERMICĂ
CASA STANDARD
(proiectare și realizare reţea plus contoare individuale) 
2.000€ - sistemul standard pus la toate capitolele necesită gaz

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE
(10% din valoarea totală)

TOTAL COSTURI ETAPA 6 - COSTURI SUPLIMENTARE
T.V.A. 19% inclus

Total costuri

388.769,06€  547.372,91€

Oferta noastră pentru tine:
547.372,91€

392.130,00€

Economisești:

155.242,91€

Avem o pepinieră proprie 
unde se aclimatizează, 
cresc și așteaptă să fie 
plantate în următorii ani 
peste 5000 de exemplare 
din 36 de specii diferite. Vom folosi un mix de 

iarbă ales pentru lucrări 
minime de întreţinere și 
cantităţi reduse de apă, 
spre deosebire de 
gazonul clasic.

În etapa acesta se vor 
folosi peste 4000 de 
metri liniari de gard viu.

Vom folosi 10 specii 
diferite de arbuști doar 
pentru realizarea 
gardurilor vii.

Una din multele cerinţe pentru 
a certifica o casă verde este 
prezenţa permanentă pe șantier a 
unui project manager specializat.

Casele verzi au un consum redus de energie 
și un cost mic de exploatare. Am renunţat la 
varianta de încălzire cu gaz pentru un sistem 
mult mai performant, operat de o pompă de 
căldură aer-apă, a cărui consum de energie 
electrică este acoperit de energia produsă de 
panourile fotovoltaice.

Dacă ai construi tu
o casă similară, dar cu

dotări standard

Dacă ai construi tu
modelul Vila Nouă

cu dotări Casă Verde 

Oferta este valabilă 30 de zile de 
la data trimiterii. Preţurile pot 
suferi modificări fără o înștiinţare 
prealabilă după aceasta perioadă. 
Vă rugăm să solicitaţi o variantă 
actualizată în cazul în care 
perioada de valabilitate a expirat.
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Business Development 
Executive

Ana Horhat
Landscape Design
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Au lucrat la proiectarea casei tale
11 arhitecţi de la biroul ARHIMAR 
coordonaţi de arhitectul Cristian Bănuţ.

Cu proiecte notabile dintre care 
menţionăm Iulius Mall Cluj sau sediul 
Amazon România, Arhimar este un jucător 
cu foarte multă experienţă în industrie.

Director and Master of Architecture,
School of Architecture and Interior Design,
University of Cincinnati USA

Michael este responabil de Masterplan-ul 
Colina şi de felul în care va evolua întreg 
conceptul arhitectural. Pe lângă aceasta, 
Michael se ocupă de dezvoltarea câtorva 
clădiri esenţiale cum ar fi Centrul Educaţional 
Colina sau Hambarul Coffee House.

Împreună cu echipa sa a reproiectat 
sistemele de protecţie împotriva inundaţiilor 
din orașul New Orleans, după dezastrul 
provocat de uraganul Katrina.

Craig a făcut studii pe terenul de la Colina 
Nouă și ne-a oferit consultanţă în prevenirea 
eventualelor neplăceri cauzate de posibile 
inundaţii. De asemena, ne-a ajutat la 
proiectarea drumurilor și reţelelor.

Phil a co-fondat şi a condus divizia Siebel a 
renumitei companii Americane Accenture. A 
pornit divizia de la zero și a dus-o la o cifră de 
sute de milioane de dolari pe an.

Foarte simplu spus, Phil este responsabil de 
creșterea valorii casei tale în timp. Colina Nouă 
va deveni un mic orășel care va atrage multă 
atenţie. Phil urmărește ca pașii făcuţi în 
această dezvoltare să fie făcuţi cum trebuie.

Ana are titlu de doctor în "landscape and 
environment" obţinut la Universitatea 
Sapienza din Roma și are la activ nenumărate 
proiecte de cercetare privind spaţiul public și 
peisajul urban, conferinţe, expoziţii, ateliere și 
un palmares impresionant obţinut în urma 
concursurilor naţionale și internaţionale.

Ana se ocupă de tot ce ţine de amenajări 
exterioare (alei, drumuri, pârâuri, trasee) și 
alege speciile de plante pe care le cultivăm,  
astfel încât să obţinem un peisaj cât mai 
natural.



Mulţumim și te așteptăm 
să faci parte din 
comunitatea noastră.

© 2020 Colina Nouă. All Rights Reserved. Locul în care ne creștem copiii.


