
barana de vidre transparent h=110cm

INVERTIDA ENJARDINADA
COBERTA PLANA

panell GRC de coronament e=10cm

pletina d’ancoratge al forjat

muret de maó de peu

prŁvia imprimació bituminosa
doble tela asfàltica, totalment adherida

bastidor tubular d’acer galvanitzat 80.50.5 

mimbell d’acer galvanitzat fixat mecànicament al muret

plaques rígides de poliestirØ extrudit encadellades, e=6cm

feltre geotŁxtil de poliŁster

lamina de polietilØ rígid amb cubilets

bastidor tubular d’acer galvanitzat 80.50.5 

amb contorn de graves i amb drenatge de 3cm de sorra
(creixement lent i poca exigŁncia d’aigua)
substrat vegetal e=15 cm, per a sŁdum autòcton

OBERTURA DEL PASSAD˝S

panell GRC e=10cm

pletina d’ancoratge al forjat

anclatge tipus halfen antigravetat

acabat natural per la part inferior
llosa massissa de formigó, e=25cm

fusteria d’alumini lacat batent de dues fulles practicables

premarc d’alumini lacat fixat al GRC, 50.50.5

premarc d’alumini lacat fixat al GRC, 150.50.5

al bastidor, e=10 cm
panell GRC formant ampit, fixat verticalment i horitzontalment

vidre doble amb cambra 4/12/4 baix emissiu

bastidor tubular d’acer galvanitzat 80.50.5 

pletina d’ancoratge al forjat

anclatge tipus halfen antigravetat

acabat natural per la part inferior
llosa massissa de formigó, e=25cm

premarc d’alumini lacat fixat al GRC, 50.50.5

premarc d’alumini lacat fixat al GRC, 100.50.5

OBERTURA A NIVELL DE CARRER

panell GRC e=10cm formant dintell

vidre doble translœcid amb cambra 4/12/4 baix emissiu

fusteria d’alumini lacat oscil•lant 

oscil•lant tipus "italià"
fixació al forjat tipus mur cortina amb obertura

tub d’acer galvanitzat 40.40.4 per a suport

OBERTURA DEL PASSAD˝S

bastidor tubular d’acer galvanitzat 50.50.5

pletina d’ancoratge al forjat

ancoratge tipus halfen

panell GRC e=10cm

acabat vist
forjat de llosa massissa de formigó, e=25cm

sòcol de fusta de roure fosc, 60x20mm amb cantons rectes

paviment de moqueta color cru per a àrees pœbliques

formació de terra radiant, e total=12cm

imprimació bituminosa (trasdós del mur)

mur de formigó armat e=30cm i h=150 cm

aïllant de llana de roca rígida e=60mm

cartró guix e=15mm
trasdosat del mur amb perfil doble de 46mm, amb doble placa de 

junta de formigonat

sabata correguda del mur de contenció 110x60cm

formigó de neteja e=10cm

MUR SOTERRANI I FORJAT SANITARI

peces de tancament laterals adaptables

(mitjançant tubs de PVC Ø80mm inserits als nuclis verticals) 
cassetons de polipropilŁ reciclat h=55cm per a formació de cambra ventilada

capa d compressió de 5cm

terreny natural i formació de drenatge amb tub perforat

paviment i sòcol de linòleum per a àrees de servei

formació de terra radiant

canal i montants verticals de 40 mm fixat al sostre i al terra

doble placa de guix laminat e total=3 cm

toldo plegable de 3 peces en vela de vaixell

TOLDO I TERRASSA D’HABITACIÓ

amb guies pel desplaçament motoritzat
subestructura de suport d’alumini lacat 100x150x5

tarima de wenguØ per exteriors, e=2,5cm

rastrells de fusta cònics perpendiculars a la pendent

capa separadora de geotŁxtil antipunxonament

plaques rígides de poliestirØ extrudit encadellades, e=6cm

lamina d’impermeabilització

formació de pendents d’espessor mitjana=5cm

forjat de llosa massissa de formigó e=25cm

i tapeta d’alumini lacat de blanc
barana de dues fulles de vidre transparent amb butilØ

pletina d’ancoratge al forjat

junta horitzontal amb segellat de silicona

i formació d’ampit de balcó e=10cm
peça de GRC amb espai per a la barana 

fixats al sostre i al terra
canal i montants verticals d’alumini de 40 mm 

doble placa de guix laminat e total=3 cm

bastidor vertica d’acer galvanitzat 80.50.5

vidre doble transparent amb cambra 4/12/4 baix emissiu

fusteria d’alumini lacat no practicable

premarc d’aumini lacat fixat al bastidor 100.50.5

bastidor horitzontal per terrassa

GRC sandwich per a acabat terrassa, total de 4 peces e=10cm i densitat=65 kg/m3

vidre doble transparent amb cambra 4/12/4 baix emissiu

fusteria d’alumini lacat no practicable

150x100x5
premarc d’alumini lacat, fixat al GRC i farcit d’aïllant

paviment de wenguŁ hidròfug per a banys e=2,5cm

formació de terra radiant e total amb paviment= 15cm

arqueta per a bonera

desguÆs per fas sostre

premarc d’aumini lacat fixat al bastidor 100.50.5

fusteria d’alumini lacat oscil•lant per a neteja

vidre doble translœcid amb cambra 4/12/4 baix emissiu

lluernari assentat sobre bigues transversals

escupidor d’alumini de 3 mm, sobre poliuretà rígid

pasarel•la metàl•lica de manteniment, sobre plots

escupidor d’alumini de 3mm, sobre poliuretÆ rígid

montant d’alumini lacat

peça de GRC per a façana e=10cm

trasdossat interior de cartró-guix

canaló de desguÆs de forigó polimŁric

montant metàl•lic per a canaló, fixat al cordó de la biga

cel ras de l’espai de la cuina

cordó inferior de la biga, amb pletines soldades per a formar pendent

peça de GRC horitzontal per a lluernari

tarima de wenguØ

ampit de GRC vist

enfoscat a la cara exterior i vist a la mitgera
mur de fàbrica existent, 

peça de GRC que forma els angles

línia de façana

montant d’alumini integrat a la peça de GRC

amb carril a ras de paviment
porta corredissa de 3 fulles ancoratge antigravetat

bastidor vertical d’acer galvanitzat 80.50.5

pletina de fixació al forjat

montant d’alumini de 4cm

doble palca de cartró-guix e=3cm

acabat de pladur pintat

vidre doble translœcid amb cambra 4/12/4 baix emissiu

fusteria d’alumini lacat de dues fulles batent, operable pel personal

montant d’alumini incorporat a la fabricació del GRC

bastidor vertical de la peça de GRC

cantonada feta a fàbrica per evitar juntes

detall en planta de les lames de la façana sur

lama de GRC blanc 100x30

montant de lama ancorat als forjats

mur cortina practicable per a neteja

morter alleugerit per a formació de pendents 1%

1:15

1:15
planta constructiva

secció constructiva

bombeig de soterrani
recollida d’aigües realitzada pel sistema de 
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