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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

PLANTA HABITATGE TIPUS  E 1/20

4.6 Tabic múltiple Knauf format per 2 plaques de cartró-guix de 12,5mm de gruix a
cada banda, amb muntants omega de 70 mm cada 60 cm amb llana mineral a
l'interior i amb cartel·les rigiditzadores també de cartró guix.

5.2

5.1 Entarimat de fusta.

Paviment de terratzo de gra fi negre amb fons negre 40x40x3.5 cm.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Aïllament de llana mineral de gruix 7mm.

Placa de cartró guix Knauf de 12,5 mm.

Enrajolat ceràmic 100x100x8 mm en banys i cuina.

Porta corredissa de xapa de fusta amb guía exterior.

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Barrera de vapor.

2.12

Balconera corredera Saphir GXi de Technal amb vidre doble de 14mm.

Barana de reixa d'acer galvanitzat pintat.

3.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Gelosia de maó klinker Albero de Malpesa 23,6 x 11,3 x 5

Perfil metàl·lic per a rigiditzar la gelosia.

Tancament de la galeria corredís-giratori SL25XXL de Solarlux.sense marcs en sentit
vertical, vidre gruix 10 mm.

Tyvek.

Aïllament llana mineral 80cm + 80 cm.

Dues plaques de cartró guix Gypsum Board gruix 12,5 mm.

Finestra practicable Saphir Fxi 65 de Technal 8/16/10.

Porta de xapa de fusta amb cambra aïllant interior.

1.1

Placa de cartró guix Aquapanel Knauf de 12,5 mm.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Gelosia de maó klinker Albero de Malpesa 23,6 x 11,3 x 5

Perfil metàl·lic per a rigiditzar la gelosia.

Barana formada per perfils en L d'acer galvanitzat per pintar i vidre laminar.

Pintura flexible al siloxà color gris clar sobreacabat petri GRC.

Imprimació GRC per a la òptima adherència dels acabats a la placa base.

Placa de ciment Aquapanel Outdoor.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Pilar prefabricat de formigó armat de 30x30cm.

Jàssera mixta Deltabeam d'acer alveolada i formigonada in situ.

Forjat de plaques alveolars de 120x750x25.

Capa de compressió e=50mm de formigó armat.

Cèrcol de formigó armat de 25x25cm.

Jàssera mixta d'acer alveolada de cantonada formigonada in situ.

1. L'ESTRUCTURA

2. FAÇANA NORD - PASSERA

3. FAÇANA SUD - GALERIA

4. ENVANS

5. PAVIMENTS


