
PLANTA  BAIXA  DÚPLEX PLANTA  PRIMERA   DÚPLEX

INDEPENDITZACIÓ MITJANÇANT

DOBLES  PORTES

CIRCULACIÓ  AIRE  EXTERIOR _

DUPLEX_ 50 m2 aprox

Els duplex es distribueixen en dues plantes:

- La planta baixa agrupa totes les zones de servei
  (cuina i banys)
  També acullirà la zona d'estar (doble espai)

- La planta superior de tipologia  totalment lliure i
  oberta s'ocuparà amb l'espai destinat  al  dormi-
  tori  i  amb una  zona polivalent
  (relaxació, lectura, treball,..)

A   la   hora   de la distribució interior es va pensar en un
nucli   central   (en aquest  cas  el  bany)  tractat com a
"moble contenidor", és a dir, serà l'encarregat d'agrupar
tots els  elements  importants al  seu  voltant.   En aquest
cas,  per  un  costat  porta incorporada la la cuina i per
l'altre   l'escala.  És a dir,   es   converteix   en   l' element
organitzador de l'espai interior.

Per  altra banda,    un   fet    important   a   l'hora  de  la
projectació  de  l'edifici  passera va esser l'inconvenient
que  comporta   aquesta  tipologia  edificatòria amb el
fet  que   l'espai   interior   es troba  en contacte directe
amb  l'ambient  exterior  (corrents aire hivern).   És  a dir,
que   no  diposen de cap element intermedi de protec-
ció.

Per   això,   es va   pensar  com  a  solució  al   problema
detectat,   la   cobrició   mitjançant   el   forjat    del   pis
superior    de    tot    el   passadís     interior   d' accès    a
l'apartament.   D' aquesta   manera,   els    possibles  co-
rrents    d' aire   a   les   quals   es  podria   sentir   afectat
l'habitatge   es   podrien  controlar   i /o   desviar  cap  a
les   zones  de   pas,   o  més  ben  dit,  a  les  zones  amb
activitats    intermitents   com  ara   la  cuina  o  el  bany,
mantenient  aixi,   la  sala   d'estar   i   la   zona  dormitori
totalment aïllada. (Millor confort tèrmic)

QUADRE  SUPERFICIS_
Cuina   7'8 m2
Magatzem   1'6 m2
Passadis   4'8 m2
Lavabo   3'3 m2
Sala estar 12'6 m2
Dormitori 19'1 m2

49'2 m2

A'

A

APROFITAMENT   MÀXIM   DE   L'ESPAI_

Aprofitament trasdossat pel pas d'instal·lacions 
per a incorporar unes estanteries a la sala estar

DETALL UNIÓ BIGUETES-MURS CÀRREGA
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Perfils acer_ Anclatge passera_

Transmissió carrega
bigueta riostra_

d'acer inoxidable
Doble anclatge forma L

Fixació al mur de càrrega
de formigó
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Fixació a través anclatges acer forma "L"
en el mur de càrrega de formigó armat


