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L'estrategia d'unes façanes formades per una doble pell que varia en funció dels

requeriments programàtics i funcionals de l'edifici, permet tenir un comportament

climàtic i funcional gairebé òptim. D'aquesta manera, com es mostra als esquemes

adjunts, la façana proporciona fred o calor depenent de la demanda dels mateixos en

funció de l'epoca de l'any i la climatologia existent.

A l'estiu, l'angle del deployé no permet la incidència dels rajos solars i tractant-se

d'una façana ventilada, aquesta no s'escalfa i ajuda a mantenir la temperatura interior

A l'hivern, l'angle del deployé permet la incidencia dels rajos solars, escalfant el

parament interior i d'aquesta manera calefactant de manera natural l'interior

Els patis interiors, actuen de filtre i ventilació en funció de les condicions externes.

També serveixen per donar il.luminació natural a gran part del programa interior atesa

la seva ubicació estratègica. Al mateix tempsofereixen grans espais exteriors per a

ubicar part del programa quan les condicions així ho permeten.

A l'estiu, els arbres de fulla caduca aturen una bona part de la radiació directa del sol

al mateix temps que donen frescor humidificant l'aire que corre a traves d'aquests.

També s'utilitzen com a grans pous de ventilació mitjançant l'efecte xemeneia

permetent que l'aire calent puji cap a l'exterior.

A l'hivern, els arbres ja no actuen com a pantalla permeten a la radiació solar incidir

totalment en els paraments escalafant el parament i d'aquesta manera, l'interior

La coberta, esdevé com un element més de regulació del comfort climàtic. Al

tractar-se de cobertes vegetals, aquestes aporten un important aillant tèrmic que

permeten a l'edifici mantenir practicament la temperatura interior sense que la

climatologia exterior afecti amb tanta importància com en una coberta normal.

A l'estiu, el propi aillant que suposa el cobriment vegetal sumat a la humitat que

genera la vegetació, ajuden a refredar el parament.

A l'hivern, aquest doble aillant permet que el fred exterior no arribi amb tanta facilitat a

l'interior de l'edifici.

PELL INTERIOR PELL EXTERIOR

1.Panell Malla Alta densitat

2.Panell Malla Mitja densitat

4.Panell Transparent

Prestacions

RESULTAT
FINAL

Combinacions

1.Chapa metàl.lica

2.Lamina impermeable

3.Llana de roca

4.Chapa metàl.lica

5. Trasdosat cartró-guix

1.Doble vidre

2.Cambra aire

desecada

3.Doble vidre de

baixa emissió

1.Vidre translucid

2.Cambra aire

desecada

3.Doble vidre de

baixa emissió

1.Muntants metàlics tubulars 100x100x7

2.Travesers metàl.lics

3.Anclatjes al forjat

4.Subjecció dels panells

3.Panell Malla Baixa densitat

Aplicacions

1

2

3

4

Mides: 1000x1000mm

Espesor: 5mm

Diagonal llarga: 150mm

Diagonal curta: 75mm

Nervi: 35mm

Mides: 1000x1000mm

Espesor: 5mm

Diagonal llarga: 100mm

Diagonal curta: 50mm

Nervi: 25mm

Mides: 1000x1000mm

Espesor: 5mm

Diagonal llarga: 50mm

Diagonal curta: 25mm

Nervi: 15mm

Mides: 1000x1000mm

Espesor: 5mm

Tractament per a alta reflexió

A.Opac

B.Transparent

C.Translúcid

SUBESTRUCTURA A.1
+ vegetació

-Màxima opacitat

-Bon aillament térmic i

acústic

-Necessitat de bona

climatització natural.

-Baixa necessitat

lumínica

B.2

B.3

B.4

C.2

C.3

-Bona il.luminació

-Bones visuals

-Bona relació

interior-exterior

-Espais de treball

-Zones comuns

-Màxima il.luminació

directe

-Màximes  visuals

-Bon comfort tèrmic

-Grans espais de

treball

-Zones comuns

-Màxima il.luminació

indirecte

-Bona relació

interior-exterior

-Patis

-Bona il.luminació

-Bona privacitat

-Espais de treball en

PB

-Bona il.luminació

-Bona privacitat

-Espais de treball en

PB
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