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Encastades en cel ras

- Linealuce empotrada

- Downlight mini

- Downlight

Sostre vist

- Berlino small

- Radial pendant

- Action

- Castore sospensione
           (Artemide)     Difusa

- Firefly

Recolzades a paret

- Ledstrip

Encastades a terra

- Ledplus all glass

Encastades a terra: Ledplus exterior

IL.LUMINACIÓ ARTIFICIAL

A l' interior  de l'edifici es distingeix entre la zona del
foyer i els volums d'activitats.  En el primer cas, la
il.luminació haurà de ser homogènia i tranquil.la,  que
acompanyi en el deambular; en el segon cas, es garanteix
el confort i l'eficiència lumínica per a dur a terme les
activitats especíques amb les condicions òptimes.

D'altra banda, els punts singulars (escales) disposaran
d'un enllumenat propi per a resaltar diferents aspectes
com la doble altura, la paret existent de pedra, el sostre
de bigues de fusta.

Durant el dia, aquesta il.luminació se solaparà amb
l'aportació de llum natural, per tant, aquells espais en
contacte directe amb l'exterior  disposaran de dos sectors
de llum artificial  independents,  per tal de poder graduar
progressivament  la llum necessària i garantir un estalvi
energètic.

Serà important poder regular l'aportació de llum natural,
doncs en algunes orientacions podrà arribar a ser molesta.
Per això, i per possibilitar  l'enfosquiment de la sala, es
proveu l'aula polivalent de cortines enrotllables
mecàniques (balear 545).

Un dels plateigs inicials del projecte és el de deixar la
llosa de formigó i els pòrtics vistos. Aquest fet respon a
la idea de tenir un edifici el més "natural" possible, on
els materials es manifestin i es pugui llegir aquesta
continuïtat amb la natura.

Al foyer, la il.luminació es farà pel terra i en alguns
punts especials s'encastarà l'instal.lació.  En els volums,
hi haurà una zona on la il.luminació estarà suspesa i en
la zona on hi hagi cel ras es disposaran les
instal.lacions d'aigua sanitària,  evacuació i
climatització.

Els espais exteriors  també comptaran amb il.luminació
artificial.  En alguns casos s'utilitzarà per il.luminar de
manera general i eficient i per marcar unes certes
directrius sobre les que el projecte s'ha basat. En
d'altres casos, el que es vol és enfatitzar alguns punts
especials i característics  (mirador, masia, pins
centrals).

ENLLUMENAT (iGuzzini)

Linial, en murs: Ledstrip

Canya: Ful (Escofet)

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

El projecte compleix amb la normativa de protecció davant
el foc DB-SI.

Recorregut fins a sortida

- Kao sospensione
  kit B (Artemide)

- SpotVia (Bruck)
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