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detall envolvent metàl·lic
e 1/20 i 1/10

Panell de coure amb xapa grecada d'acer per rigiditzar-lo.
150x50x0,2cm
Perfil U d'acer galvanitzat

Fixacions d'acer galvanitzat
Trasodossat autoportant Knauffde 10cm fixat als forjats
Aïllant de llana de roca
Làmina impermeable de cautxú
Perfils Knauff de subjecció d'acer galvanitzat
Aïllant projectat de poliestirè

La façana metàl·lica està constituïda per peces de coure, amb
juntes horitzontals gairebé invisibles i juntes verticals de 4 cm
de gruix (doblegament de la xapa). Aquest mateix sistema és
el que s'utilitza en la coberta.

Per tal de fer l'acabament girat s'utilitzaran les mateixes plaques
de coure amb xapa grecada però fixades, en aquesta situació,
directament al forjat amb tacs.

Contindrà un espai amb aïllament projectat de poliestirè.

Barana de mínima expressió de vidre trempat transparent.
Perfil acer galvanitzat subjecció forjat
Perfil acer galvanitzat 4cm passamà i rodapeu
Clips subjecció vidre
Vidre trempat

Paviment de formigó continu. Acabat rugós.
Forjat de prellosa de  formigó (pretensada)
Bigues alveolars h=57cm
Xapa al·lumini soldada
Pilar metàl·lic dos perfils L de H=30cm i base total= 60cm
Llums PANARC de ERCO

Secció horitzontal de la coberta.

Panell de coure amb xapa grecada d'acer per rigiditzar-lo.
150x50x0,2cm
Perfil U d'acer galvanitzat

Fixacions d'acer galvanitzat
Trasodossat autoportant Knauffde 10cm fixat als forjats
Aïllant de llana de roca
Làmina impermeable de cautxú
Perfils Knauff de subjecció d'acer galvanitzat
Aïllant projectat de poliestirè

4 cm

Panell fals sostre Heraklit amb aïllament tèrmic i acústic suspès,
registrables i resistent al foc. Suport acer galvanitzat.
Perfils IPE 200 encavallada coberta
Perfils IPE 200 tirants volumetria de la coberta
Perfils IPN 180 creació cèrcol horitzontal coberta

Mur de formigó armat (e:50cm)
Làmina impermeable de cautxú
Capa de graves drenant
Terra compactada
Terra natural
Tub de drenatge

Mur actual de pedra intervingut (recalçament)

S1

Secció horitzontal de l'envolvent metàl·lic
S2

Làmina impermeable de cautxú
Aïllant de llana de roca
Trasodossat autoportant Knauffde 10cm fixat als forjats
Fixacions d'acer galvanitzat
Marc mètal·lic de fixació obertura
Perfil U d'acer galvanitzat
Panell de coure amb xapa grecada d'acer per rigiditzar-lo.
150x50x0,2cm

4 cm

S2

VariableFinestra corredera Technal Gxi amb trencament
de pont tèrmic
Sistema autoportant de Knauff amb rigiditzadors horitzontals
per al pas de les ventilacions forçades de les cuines.
Rigiditzadors acer galvanitzat Knauff

Sistema de persiana metàl·lica control llum solar

Marc metàl·lic de fixació de l'obertura

Tractament del mur

1- Reintegració de les pedres que falten. Recolmatació dels junts amb morter.
2- Reforç amb armat metàl·lic del mur.
3- Recalçament amb sabata de formigó pel mètode de "bataches"
4- Imprimició resina protecció contra la humitat

Portes correderes d'alumini amb trencament de
pont tèrmic Technal Gxi.

Xapa de coure de recobriment

SITUACIÓ GENERAL DE LES SECCIONS ESTUDIADES

Perfil acer galvanitzat subjecció mur de pedra actual
Subjecció acer galvanitzat
Reixeta de ventilació
Làmina impermeable de cautxú
Perfil xapa metàl·lica protecció cantell del forjat
Mur de pedra actual

Àrea NO climatitzada (conservació de les
bótes de vi)

Recalçament mur existent amb sabata correguda de formigó
armat construïda per mitjà de bataches

Paviment de formigó continu. Acabat rugós.
Forjat de prellosa de  formigó (pretensada)

Aparell de ventilació FAN-COIL

Llums PANARC de ERCOLlums QUITESSENCE de ERCO

Fals sostre Heraklit amb aïllament tèrmic i acústic suspès,
registrable i resistent al foc. Suport d'acer galvanitzat.
Forjat de prellosa de formigó (pretensada)
Paviment de formigó continu amb acabat rugós.
Bigues alveolars h=57cm
Extracció de fums

Interior aula sumilleria:
a) envans de cartró-guix Knauff e:10cm
b) acabament enguixat i pintat
c) refoços estructurals panells DM per a col·locació d'estants

Llum Zylinder de ERCO

S1

Biga encavallada de coberta formalitzada amb perfils
IPN 200 en l'estructura espacial i amb cèrcol perimetral
horitzontal IPE 180. Perfils units mitjançant unions
soldades espacials.

La soldadura es farà a partir de plaques perpendiculas a les quals es
soldaran els perfils espaciasl a sobre de la base formalitzada
en primera instància per la biga cèrcol horitzontal i els perfils
verticals que formalitzen l'alçada de l'encavallada.

Perfils IPE 200 creació volumetria de la coberta

Capa d'aïllant de llana de roca en forma de panells rígids

Làmina impermeable de cautxú

Xapa grecada e: 10cm

Canaló recollida aigües acer galvanitzat
Panell de coure amb xapa grecada d'acer per rigiditzar-lo.
150x50x0,2cm
Perfil U d'acer galvanitzat
Fixacions d'acer galvanitzat

Perfils IPN 180 bigues horitzontals cèrcol coberta

TFL wallwasher de ERCO

Extractors de fums industrials
Calaix de coberta que permet el pas d'instal·lacions
de climatització
Biga amb pendent mínim 2%

Les ventilacions de les extraccions de fum es faran
aprofitant la geometria de la coberta evitant així que
sorgeixin xemeneies en la coberta

TFL wallwasher de ERCO

Perfils IPE 200 creació volumetria de la coberta

Capa d'aïllant de llana de roca en forma de panells rígids

Làmina impermeable de cautxú

Xapa grecada e: 10cm

Perfils IPN 180 bigues horitzontals cèrcol coberta

Llums QUITESSENCE de ERCO

S3

S3

Biga horitzontal cèrcol coberta

Biga vertical
encavallada

Tirants encavallada

Pletines soldades a la viga vertical a les quals
es solden els tirants de l'encavallada

Unions de les bigues de coberta


