
Ansamblul Reformat
din Aiton



Eparhia
Reformată
din Ardeal



RAUM
birou de architectura
și urbanism



ideologie

• respectarea valorilor locale

• mediu rural= stil
 de viața contemporan

• responsabilitate și sustenabilitate

• calitate înaltă de viața

• comunitate

• vecinătatea naturii
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Parohia Reformată 
din Aiton

50 000 m2

intravilan

pășune



Branșament la rețele 
edilitare publice
-apă potabilă
-curent electric
-gas
-internet
-rețea de telefon

Microstație
de epurare

2297 m2 drum carosabil
1339 m2 zona pietonală



25188 m2 zonă de locuințe

23 parcele

1000 m2/parcelă

12 m front la strada

5 m retragere
față de stradă

2 parcări

<

<



23 case unifamiliale + împrejmuiri
250 m2 suprafața construită totală
120-160 m2 suprafața utilă totală

Procentaj de Ocupare a 
Terenului:
POT=35% 
Coeficientul de
Utilizare al  
Terenului:
CUT=0,7
înăltime maximă: 
S+P+M



3 park
20906 m2 zona verde, din care:

19435 m2  livadă
1471 m2 zona verde











Locuințe

Livadă

Parc

Zona
pietonală

Drum 
carosabil

38,8 %50,4 %

2,9 %

4,6 %
2,7%



Casa “A”

Casa “B”

- 15 buc.
- suprafața utilă totală: 152 m2

- bucătărie, sufragerie, zona de zi, 2 băi, 3-4 dormitoare
- garaj acoperit, terasă acoperită, 1 terasă înierbată
- pe terenuri cu declivitate mare, există și subsol

- 8 buc.
- suprafața utilă totală: 154 m2

- bucătărie, sufragerie, zona de zi, 3 băi, 4-5 dormitoare
- garaj acoperit, terasă acoperită, 3 balcoane (1 înierbat)
- pe terenuri cu declivitate mare, există și subsol



15 buc.
152 m2

2 băi, 3-4 dormitoare







8 buc.
154 m2

3 băi, 4-5 dormitoare











23   case
23   motive
23   familii



Casa comunitară - pavilion
Magazin general
Cafenea, bar, terasă









TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIEI
Structuri prefabricate

•  Se reduce risipa de matierial lemnos
•  Timp de execuție redus - independent  
 de anotimp
•  Calitatea lemnului prin uscare și tratare
•  Spațiu locuibil mai mare
• Economie de bani
• Folosința de materiale ecologice

Avantaje:



Șarpantă

Steico Flex 140 mm

Gips carton

Membrană
Multi Membra S

OSB 15 mm

Structură de 
lemn

Steico Protect

Tencuiala
decorativă

Steico Flex 200 mm

Sudarea lemnului cu plăci
multicui Mitek
Parchet

Steico Isorel

OSB 22 mm

Grinda structurală de 
planșeu POSI JOIST

Gips carton

Goluri tehnice





ENERGETICA CASEI - Case eficiente energetic
Certificat de performanță energetică clasa ”A”

•  “Clădiri cu consum de energie
 aproape egal cu zero”
•  Folosirea resurselor regenerabile
•  Emisiune de CO2 redusă
•  Soluții arhitecturale și de instalații pentru
 optimalizarea circuitului energetic
• Folosința de materiale ecologice

Caracteristici:



CALENDAR
Termen de realizare: ianuarie 2021.

Proiectare
arhitecturală

Avize și
autorizații

Construire drum
Rețeaua de apă

Rețeaua de gaz
Curent electric

Prefabricarea
caselor

Montarea
caselor

Fundații Finisaje
Amenajări

2019 2020









SCOP: • creare de valoare

• comunitate

• viață sănătoasă în mediu rural

• armonie cu natura

• arhitectură sustenabilă



Mulțumim!


