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detall tractament murs
e 1/20 i 1/10

Paviment de formigó continu
Forjat massís de formigó armat
Fals sostre panells de cartró guix
Llums Panarc de ERCO
Banc alumini subjecció perfil barana

SISTEMA DE SUBJECCIÓ DE LA RAMPA

Mur cortina MX estructural Nuage Technal
Mínima expressió dels muntants

En aquest cas el mur cortina utilitzarà el perfils
habituals encastats a la biga de cèrcol de la coberta i a la biga
que formalitzarà la rampa. La subjecció del vidre trempat
es girarà segons la inclinació de cadascun dels plans
triangulars que formalitzen la coberta inclinada i donen pas
al restaurant.

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
Perfil IPN 100
Perfil IPN 180

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

Perfil rectangular 50mm

Forjat de prellosa de formigó (pretensada)
Paviment de formigó continu amb acabat rugós.
Bigues alveolars h=57cm
Llums TFL wallwasher de ERCO

Barana de mínima expressió de vidre transparent
Perfil acer galvanitzat subjecció forjat
Perfil acer galvanitzat 4cm passamà i rodapeu
Clips subjecció vidre
Vidre trempat
Placa alumini recobriment subjectada torns

Vidre trempat de seguretat recolzat sobre perfil L passamà
barana i anclat al recolzament d'acer sobre el forjat.

Perfil IPN 180 incoriporat en rasa en mur exsitent:
- Mesura rasa 20cm
- Amplada mur 95cm
- Longitud rasa 800cm

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

Accés al celler

185cm

Llum Panarc de ERCO Llum Panarc de ERCO
(banyadora paret)

Porta pivotant vidre Securit
subjectada per mitjà de pius
encastats al mur existent

Antiga porta existent d'entrada al polvorí

Zona no climatitzada

Escala metàl·lica acer galvanitzat

Llum Tesis de ERCO
(banayadora de paret)

Paviment de formigó continu
Forjat massís de formigó armat
Mur de formigó armat
Làmina impermeable cautxú
Capa de graves drenant
Terra compactada
Terra natural
Recalçament mur existent per mitjà de bataches
de formigó armat
Còdols de riu

Forjat de prellosa de formigó pretensada

TRACTAMENT MUR ACTUAL

ACCÉS AL CELLER (BOTIGA) PRINCIPAL A TRAVÉS DE LE LA PORTA HISTÒRICA DEL MUR EXISTENT. L'ACCÉS ES FA AMB UNA ESCALA
METÀL·LICA QUE ARRIBA A LA COTA DE LA PORTA QUE ESTÀ A PEU PLA DE LA COTA DEL CELLER. LA PORTA ES TANCARÀ AMB UNA PORTA
PIVOTANT DE VIDRE TREMPAT. AQUESTA ZONA, JUNTAMENT AMB EL CUBIBLE DE L'ENTRADA, ÉS UNA ZONA SENSE CLIMATITZACIÓ
DIRECTE AL TRACTAR-SE D'UN ESPAI SEMIINTERIOR I SEMIEXTERIOR (QUALITAT DELS VINS).

SUSTENTACIÓ DE LA RAMPA

La rampa es sustenta per mitjà d'uns anclatges directes
als pilars. De totes maneres els perfils del mur cotina permetran
repartir les tensions de les rampes de manera d'alguna manera
estarà penjada també de la biga de la coberta.

Variable

SECCIÓ PERPENDICULAR PLAQUES DE COURE

Panell de coure amb xapa grecada d'acer per rigiditzar-ho
150x50x0,2cm
Perfils IPE 180
Perfils IPN 200
Perfil U d'acer galvanitzat
Fixacions d'acer galvanitzat
Aïllant de llana de rocaLàmina impermeable de cautxú

Panell fals sostre Heraklit amb aïllament tèrmic i acústic suspès,
registrbale i resistent al foc. Mides 50x45cm. Suport acer
galvanitzats.
Aïllament llana de roca
Fixacions acer galvanitzat
Làmina impermeable de cautxú

TRACTAMENT MURALLA

SECCIÓ PERPENDICULAR PLAQUES DE COURE

Finestra corredera Technal Gxi
amb trencament de pont tèrmic.
Sistema de persiana metàl·lica control llum solar

Cota actual carrer

Forjat formigó pretensat
Paviment de formigó in situ acabat rugós

Recalçament del mur mitjançant bataches
de formigó armat

La coberta a cota+1 crea el parament de
recolzament

Panell de coure amb xapa grecada d'acer per rigiditzar-ho.
150x50x0,2cm. La marca TECU proporciona un acabat rugós a la
versió NET que permetrà fer-ho servir com a paviment.
Perfils IPE 180
Perfils IPE 100
Canaló recollida d'aigües
Llum Tesis de ERCO
Llum Grasshoper de ERCO

Claraboia amb trencament de pont tèrmic i
vidre de seguretat

SISTEMA DE SUBJECCIÓ DE LA RAMPA

Perfil IPN 180
Perfil IPE 200
Perfils subjecció claraboia

Cabaló de recollida
d'aigües pluvials


