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Proiect înscris în Concursul “Locuinţa Sustenabilă”

Acest sistem de referinta genereaza cele şase mai mare în dispunerea functiunilor (rezolvarea implică in mod direct utilizatorul în generarea 
componente majore dezvoltate in proiect: planimetrica); aspectului său real;
- o structură de rezistenta care utilizează oţelul în - două layouturi de bază care pot fi combinate / - vidul din interiorul ansamblului, dezvoltat din punct 
starea sa optimă de performanta la tensionare, şi care amestecate pentru a obţine o varietate de configu- de verede conceptual datorita capacitatii de 
este atât de simpla, incat permite implementarea raţii posibile; ventilare, devine spaţiul cel mai arhitectural din 
prototipului în contexte urbane dintre cele mai - un set de trei compartimentari (module) de bază, cu clădire. În loc de tipologia banala a unui coridor 
diferite; caracteristici spaţiale diferite, relationate la o grilă central, acest spaţiu primeşte din belsug lumina 
-un sistem de circulaţie (flux pietonal) care, prin (retea) şi care pot fi combinate liber în funcţie de directă a soarelui, prin luminator. Astfel, gradul de 
utilizarea balcoanelor ca accese, permite conectarea dinamica cererilor pe piaţa imobiliara; iluminare se schimbă în cursul zilei, permiţând la 
a două case de scări separate. Astfel se creaza un al - o faţadă de tip învelis unitar, care serveşte unor anumite ore accesul direct al luminii în apartamente, 
doilea traseu de evacuare şi oferă o flexibilitate mult scopuri multiple: estetic, funcţional şi ecologic şi iar alteori lumina ajunge reflectată.
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Perspective concept 

Hanging Gardens | Gradini Suspendate v1.0 este un 
prototip pentru clădiri rezidenţiale colective: - este un 
sistem de componente capabil sa ofere, prin asamblarea 
diferita a acestora, o varietate considerabila atat la scara 
urbană, precum şi la scara clădirii.
Înţelegerea sustenabilităţii ne-a provocat sa obţinem 
nu numai o clădire ecologică durabilă, ci şi una care este 
sustenabila din punct de vedere economic şi social si 
care implica calitatea arhitecturala ca pe un aspect 
important în acest context.
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