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El sistema del balcó camaleó permet a la seva capa exterior, pell multifuncional, aportar 
diferents opcions en funció de les necessitats de l’usuari. El sistema parteix de una malla 
simple de 30x30cm que s’extén en el pla horitzontal i vertical.

La qualitat que volem donar a 
aquesta segona pell és perme-
tre una polivalència d’ús, des-
plegant i amagant diferents ac-
cessoris.     
Utilitzant un sistema d’acordeo 
juntament amb molles, ens 
permet que els diferents 
moduls es desplegin i quedin 
fixats a diferents alçades depe-
nen del ús que volem aconse-
guir.  Els diferents usos que 
podem aportar amb aquest sis-
tema són: mobiliaris amb gene-
ral (taules, cadires, bancs,...). 

PAS 1: Sorgeix la necessitat per part de 
l’usuari. No cal afegir cap mobiliari ni 
desplaçar-se del lloc.

PAS 2: S’utilitza la capa exterior horitzontal 
o bé la capa exterior vertical com a zona 
d’interactuar.

PAS 3: Apareix la funció quan més es ne-
cessita. L’usuari pot recollir la zona en ús 
quan li interessa.

Aquest  mateix sistema aplicat a la barana del balcó, 
permet el desplegament dels diferents mòduls generant 
altres usos, com ara: col·locació de jardiners, per estendre 
la roba, emmagatzament,...

La pell multifuncional 
treballa en dos plans, 
vertical i horitzontal i 
poden interactuar 
entre elles

TAULES MODULABLES
Mobilitat, creixement,...

CADIRES MODULABLES
Mobilitat, creixement,...
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ELEMENT EXTERIOR
PELL MULTIFUNCIONAL

SECCIÓ TIPUS ACCESSORI HORITZONTAL
ESCALA 1/10

SECCIÓ TIPUS ACCESSORI VERTICAL
ESCALA 1/10

ESQUEMA FUNCIONAMENT
POSADA EN PRÀCTICA

ESTENEDORS
Apareix quan s’utilitza

BASES PER A JARDINERES
Facilitat d’aparició 

LLEGENDA

1. Llosa suplementària (prefabricat formigó, e=15cm)
2. Làmina impermeabilitzant.
3. Guies suport peces desmuntables.
4. Guies secundàries desplegament.
5. Peça acabat (mòdul 30x30cm)

REHABILITACIÓ DE BALCONS
TALLER DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES


