
TANCAMENTS EXTERIORS:

T.E.01 - Mur de formigó armat amb tonalitat blanca de 20 cm.

T.E.02 - Aïllament tèrmic de llana d'ovella de 5 cm.

T.E.03 - Càmara d'aire de 4 cm.



T.E.04 - Planxa de cartró-guix de 15 mm.

T.E.05 - Capa de pintura interior.

T.E.10 - Dintell realitzat amb planxa d'alumini amb tonalitat
fusta.

T.E.11 - Àmpit d'alumini amb tonalitat fusta amb interior plè
d'aïllant.
T.E.12 - Premarc d'alumini



T.E.13 - Fusteria d'alumini abatible.

T.E.14 - Vidre doble amb càmara d'aire 4/12/4 baix emisiu.

T.E.15 - Anclatge metàl lic a formigó armat per a àmpit.

T.E.16 - Estor elèctric exterior de protecció solar i privatització
de l'espai interior.

T.E.17 - Tensor d'acer per estor exterior.

ESTRUCTURA

E. 08 - Llosa de formigó armat, e = 27cm.

E. 09 - Escala de formigó armat.

T.E.18 - Balconera corredera de tres fulles.

E.01 - Llosa de formigó armat de 24 cm de cantell.

E.03 - Biga de suport per a façana.

E.04 - Formigó de neteja, e = 10cm.

E.07 - Jàssera de formigó armat de 40 x 80 cm.

SOLERA

S.02 - Casetons "CUPOLEX". h =26 cm.

S.03 - Solera amb espessor entre 4 i 8 cm.

S.01 - Formigó de neteja, e = 10cm.

INTERIORS



I.01 - Llana d'ovella per aïllament acústic, e = 7,5 cm.
I.02 - Planxa de cartró-guix de 15 mm.

I.06 - Llana d'ovella per salvar ponts tèrmics. e  = 5 cm.



I.11 - Varrera antivapor (film de polietilè de 0,2mm).

I.12 - Placa de EPS moldejat amb tetons, e = 45 mm.

I.13 - Capa de morter autonivellant, e = 45 mm.

I.14 - Tub de polietilè amb diàmetre de 20 mm.

I.15 - Acabat interior amb formigó autonivellant fet 100% amb
materials reutilitzats: pedres, ciment, fibres,... (segons acabat)
I.16 - Banda d'aïllament perimetral d'espuma de polietilè
extrudit.

I.21 - Suport fals sostre.

I.22 - Planxa de cartró guix, e = 12,5 mm



PAVIMENTS EXTERIORS

P.E.01 - Capa de graves drenants, e = 10 cm.

P.E.02 - Solera de formigó amb pendents, e = 15 cm.

P.E.03 - Ciment - cola

P.E.04 - Gres porcelànic antilliscant.

I.05 - Aïllant ultrafi multi-reflector. e max. = 3 cm.

COBERTA

C.01 - Vegetació a escollir

C.02 - Substrat ecològic vegetal, e = 7 cm.

C.04 - Llosa filtron de suport, e = 35mm.

C.05 - Base de poliestirè extrudit, e = 30 mm.

C.06 - Suport de PVC regulable en altura.

C.07 - Aigua.

C.08 - Membrana impermeabilitzant.

C.09 - Feltre sintètic antipunxonament.

C.10 - Llosa amb acabat de formigó.

C.03 - Feltre absorvent.

C.11 - Aïllament tèrmic de llana d'ovella. e = 6 cm.

C.12 - Xapa de zinc llisa tipus mate amb color similar al formigó
blanc.

INSTAL LACIONS

I.T.01 - Panells amb 4 fluorescents, 60 x 60 cm.

I.T.02 - Suport amb tires led.

I.T.03 - Canal de conducció d'instal lacions.

I.T.04 - Impulsió d'aire climatitzat.

I.T.05 - Extracció d'aire viciat.

I.T.06 - Espai reservat per al pas d'instal lacions.

I.T.07 - Focus de led tipus industrial.

C.13 - Aïllant ultrafi multi-reflector. e. max = 3cm.

MOBILIARI

M.01 - Banc d'obra amb acabat en formigó, 60x180x50 cm.

M.02 - Espai d'exposició en armari encastat.

M.03 - Espai d'emmagatzament en armari encastat.

M.05 - Barana amb passamans d'alumini tonalitat fusta.

I.T.08 - Canal d'evacuació d'aigües pluvials.

DETALLS IMPERMEABILITZACIONS

D.I.01 - Feltre sintètic antipunxonament.

D.I.02 - Membrana impermeabilitzant.

D.I.03 - Passamurs per a baixant pluvial.

D.I.04 - Accessoris PVC encolats.

D.I.05 - Zona totalment estanca.

D.I.06 - Sellat de juntes de seguretat.

D.I.07 - Perfil per juntes de dilatació.
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T.E.09 - Capa protectora invisible "antigraffiti"
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