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Alçat carrer - Passeig Migdia
E 1.250

DETALL BOXES GATS

Boxes gats

Verticals 
V1   panell Tabiclack de 7 cm espessor amb aïllament incorporat (poliisocianato a alta pressió), mides 0.5m 
x3m.
V2   porta per gats
V3   tubs metal·lics anclats a terra pintats amb pintura intumescent de color blanc
V4 peces de fusta de DM ancladas als tubs metal·lics

Horitzontals
H1 formigó pulit + pintura epoxi de color gris clar

Instal·lacions
I1  reixeta quadrada de desguàs

Coberta
C1 Malla de simple torsió
C2 Tubs d’acer galvanitzat anclats en coberta

Secció boxes gats
E 1.75

Planta boxes gats
E 1.75

Estructura coberta

Planta Coberta Anella
E 1.250  

A. carrer

Planta coberta
La planta coberta és una part molt important del projecte, ja que serà un punt molt visible des de cotes més altes del carrer. 
Aquesta és una de les raons per la qual s’ha decidit fer una coberta vegetal i transitable. A més a més, les cobertes vegetals 
tenen molta inèrcia tèrmica això ajudarà a que l’edifici sigui més eficient energèticament. Aquesta coberta es converitrà en 
part del programa ja que està pensada per ser la zona de passeig dels gossos en quarentena, per la seva proximitat i la seva 
independència respecte la zona de boxes de planta baixa.
La coberta passa a ser un recurregut més tant per les persones internes al parc com pels usuaris que visitin el parc (per venir 
a adoptar). Aquesta coberta està situada en un punt privilegiat de la ciutat i tindrà unes vistes panoràmiques. 

A la coberta es troba la malla que cubrirà la gàbia dels gats. Aquesta part de la gàbia dels gats es desenvolupa com un arbres 
per una banda el tronc, que seran uns pilars metàl·lics amb unes platafomes de fusta que faran d’escales cap a la coberta i 
per altra banda la copa del arbre representada amb una malla metàl·lica de simple torsió suportada per una estructura de tubs 
d’acer galvanitzat  anclats a la coberta. Aquestes dues estructures són independents l’una de l’altre.

Vegetació
La vegetació té una gran importància en el projecte ja que serà un elements més dins del pati. Per aquesta raó és important 
definir les espècies que es plantaran en aquest pati. Sempre tenint en compte espècies autoctones, intentarem replantar 
especies que trobem en el mateix solar, com ara mimoses, eucaliptos, pins o palmeres.

Per altra banda les plantes també seran importants ja que seran el que cubrirà la majoria del terreny del projecte. En el cas de 
la coberta, l’aigua no serà un problema ja que s’ha pensat una coberta aljub, només caldrà pensar plantes o petits arbustos 
amb poca arrel, ja que la capa de sauló té una certa mida.

Arbres

Els arbres triats per la part central seran una barreja entre perennes i caducs, per poder aprofitar el sol a l’hivern.
Especies triades:

mimosa, acacia dealbata
acàcia - Robinia pseudoacacia
pollancre, Populus alba ‘Pyramidalis
plàtan d’ombra, Platanus x hispanica 
alzina, Quercus ilex 
pi blanc, Pinus halepensis 

Plantes

Les plantes triades seran plantes que viuen en zones seques per soportar la calor de l’estiu. Aquestes seran plantades tanta  
a la coberta com al pati. L’exterior es deixarà amb plantes naturals sense tenir una cura especial, ja que l’entorn es salvatge.

Lavanda, lavandula angustifolia
Camya comú, arundo donax
Achilea, Achilea milefollium
Coronilla, coronilla glauca

Tancaments
El projecte juga amb diferents materials depenent de la situació d’aquests. Per una banda trobem el material més protagonista 
de tot el projecte que serà la malla de simple torsió, que gràcies a la seva rapidesa de muntatge i baix cost es pot fer servir 
en diferents punts del projecte. Per altra banda la xapa exterior que rodejarà tot l’edifici serà una xapa minionda que recordarà 
els contenidors del port, explicant que aquest edifici és un gran contenidor. No es deixaran finestres vistes sinó unes xapes 
microperforades per enfatitzar la contundència de l’edifici. Per altra banda es deixaran tres grans forats per que l’edifici respiri.

TANCAMENTS

PLANTA BAIXA

Mallas Arquitectónicas IPPON® MESH  
Es col·locarà una malla d’acer inoxidable amb un acabat similar a la malla de simple torsió però resolent les necessitats 
d’aquest tancament en planta baixa, La malla d’acer inoxidable ofereix una gran resistencia a la corrosió i resol façanes 
antivandalics. Ajudant en el control solar però respectant la idea de trasparència i ventilació

Espaci trama  10 mm
Transparència  28 %
Amplada màxima  2,5 m

Mallas Simple Torsió
Es col·locarà malla de simple torsió en tot l’interior de l’edifici per resoldre tant tancaments com baranes, serà el 
material més representatiu del projecte. Es tracta d’un material molt flexible que s’amolda a totes les formes i de molt 
fàcil aplicació en tots els casos.

Espai trama   50 mm
Transparència  80 %
Amplada màxima  rollos 25m

SERIE GAMMA APLICACIONES DETALLES CONSTRUCTIVOS

SERIE ALFA SERIE BETA

MALLAS VERTICALES 
Soporte superior

MALLAS ENMARCADAS

Proceso de Tensado
(Doble pletina)

Anclaje superior

Soporte 
estabilizador 
intermedio 
para canto 
de forjado

Antes Después

Anclajes inferiores con muelle tensorAnclaje inferior

Abrazadera regulable para pletina Abrazadera regulable 
para barra maciza

Podemos ofrecerle otras configuraciones, bajo consulta

Material	 AISI	316,304
Trama	 3	mm
Espacio	trama	 6	mm
Urdimbre	 4	m	x	2
Espacio	urdimbre	 50	mm
Peso	 11,30	Kg/m2

Transparencia	 42	%
Ancho	máximo	 4	m

ONYX  G-3 / 2004

Material	 AISI	316,304
Trama	 3	mm
Espacio	trama	 10	mm
Urdimbre	 3	mm	(7x7)
Espacio	urdimbre	 5	mm
Peso	 14,2	Kg/m2

Transparencia	 28	%
Ancho	máximo	 2,5	m

AMBER  A-3 / 30

Material	 AISI	316,304
Trama	 1,5	mm
Espacio	trama	 3,5	mm
Urdimbre	 2	mm	
Espacio	urdimbre	 17,5	mm
Peso	 5,2	Kg/ml
Transparencia	 51	%
Ancho	máximo	 4	m

TOPAZ B-1.5 / 3280

Material	 AISI	316,304
Trama	 2	mm
Espacio	trama	 5	mm
Urdimbre	 4	m	x	1
Espacio	urdimbre	 36	mm
Peso	 5,68	Kg/m2

Transparencia	 53	%
Ancho	máximo	 4	m

JADE  G-2 / 1240 

Material	 AISI	316,304
Trama	 2	mm
Espacio	trama	 8	mm
Urdimbre	 2,5	mm	(7x7)
Espacio	urdimbre	 6	mm
Peso	 7,9	Kg/m2

Transparencia	 43	%
Ancho	máximo	 3	m

RUBY  A-2 / 25

Material	 AISI	316,304
Trama	 1,5	mm
Espacio	trama	 3	mm
Urdimbre	 4	m	x	0,75
Espacio	urdimbre	 26,4	mm
Peso	 5,16	Kg/m2

Transparencia	 44	%
Ancho	máximo	 4	m

OPAL  G-1.5 / 7540

Material	 AISI	316,304
Trama	 0,5	mm
Espacio	trama	 1,6	mm
Urdimbre	 3	m	x	0,5
Espacio	urdimbre	 3,6	mm
Peso	 2	Kg/m2

Transparencia	 40	%
Ancho	máximo	 4	m

CORAL  G-5 / 1804

Material	 AISI	316,304
Trama	 3	mm
Espacio	trama	 10	mm
Urdimbre	 3	m	x	2
Espacio	urdimbre	 80	mm
Peso	 6,4	Kg/m2

Transparencia	 65	%
Ancho	máximo	 4	m

ELISA  G-3 / 0230

Material	 AISI	316,304
Trama	 2,5	mm
Espacio	trama	 7	mm
Urdimbre	 4	m	x	1,2
Espacio	urdimbre	 60	mm
Peso	 6,1	Kg/m2

Transparencia	 59	%
Ancho	máximo	 4	m

SAPPHIRE  G-2.5 / 1240

IPPON® MESH

Estabilizadores intermedios

Soporte inferior

Perfil L

Pletina

Malla Malla

Pletina

Perfil L

IPPON® MESH IPPON® MESH

1	·	2	·	3	·	4	:		 Parque	Científico	y	Tecnológico.	Universidad	de	Albacete.	Arquitectos:	Diego	Peris	y	Emilio	Verastegui
5	·	6	:		 Nueva	sede	de	la	Fundación	CENATIC	(Badajoz).	Arquitecto:	Tomás	Curbelo
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PLANTA PRIMERA

Xapa minionda  d’acer galvanitzat postlacada
Es col·locarà una malla d’acer inoxidable amb un acabat similar a la malla de simple torsió però resolent les necessitats 
d’aquest tancament en planta baixa, La malla d’acer inoxidable ofereix una gran resistencia a la corrosió i resol façanes 
antivandalics. Ajudant en el control solar però respectant la idea de trasparència i ventilació

Mides   1x 0.018  m
Transparència  80 %

Xapa minionda microperforada d’acer galvanitzat postlacada
Es col·locarà malla de simple torsió en tot l’interior de l’edifici per resoldre tant tancaments com baranes, serà el 
material més representatiu del projecte. Es tracta d’un material molt flexible que s’amolda a totes les formes i de molt 
fàcil aplicació en tots els casos.

Mides   1x 0.018  m
Transparència  int. -  ext. 90%
   int. - ext.  25%

Detall nus barres
E 1.10

6. ANELLA_PLANTA COBERTA

Vista panoràmica del projecte


