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Façana interior d’illa i façana mitgera

Estratègies d’actuació en la pell exterior de la façana d’interior d’illa Estratègies d’actuació en la façana mitgera

enderroc del mur de 
fàbrica de maó vist per 
fer possible la entrada 
de llum i ventilació na-
turals a l’interior dels 
habitatges. la faça-
na de fabrica de maó 
convencional és subs-
tituïda per una façana 
amb doble pell. la pell 
interior amb solució de 
KLH amb sistema de fa-
çana ventilada, i la pell 
exterior amb elements 
de protecció solar mò-
bils i orientables per a 
una orientació sud-est

enderroc puntual del 
mur de fàbrica de maó 
vist per fer possible 
la entrada de llum i 
ventilació naturals a 
l’interior dels habitat-
ges. la façana mitgera 
existent de fabrica de 
maó és converteix en 
el tester de l’edifici. es 
milloren les condici-
ons de confort tèrmic 
i acústic amb un tras-
dosat de llana de roca i 
tabic de KLH. es tracta 
de la mateixa forma a 
la part superior de la 
façana amb acabat de 
xapa metàl·lica.

elements de protec-
ció solar de les matei-
xes dimensions que 
els conjunts de lames 
de la façana principal, 
contribuïnt a la conti-
nuïtat entre les envol-
vents de l’edifici.

elements de protec-
ció solar de les matei-
xes dimensions que 
els conjunts de lames 
de la façana principal, 
contribuïnt a la conti-
nuïtat entre les envol-
vents de l’edifici.

degut a la orientació 
nord-est i a l´ús atri-
buït als espais to-
cant a façana, no es 
preveu cap tipus de 
protecció solar per a 
aquestes obertures

lames de fusta orientables

muret de maó vist a planta àtic

aplacat de marbre blanc

acabat de xapa metàl·lica

en continuïtat amb la coberta

mur de fàbrica de maó vistrasilla ceràmica a vora de fojats

continuïtat entre les dues façanes 

mantenint les dimensions de les obertu-

continuïtat entre les dues façanes mantenint

les dimensions de les obertures i conservant la 
continïtat de material (marbre) existent

rodes sobre guies

moviment de les correderes
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