
D01. Detall estanteries-forjat KLH P1   e. 1/10

D02. Detall estanteries-forjat formigó PB   e. 1/10

D03. Detall paviment solera de formigó PB   e. 1/10

D04. Detall paviment solera de formigó PB   e. 1/10

D 02

D 03 D 04

D 01

forjat planta baixa 1a fila
· paviment radiant de formigó autoanivellant
de 7.5cm de gruix, col·locat sobre manta
d'aïllament tèrmic. acabat remolinat
ambpols de quars
· capa de compressió de 6cm de gruix
· placa prefabricada de formigó tipus PI
TT52 de prefabricats Pujol. fixada a paret
mitgera de pedra existent amb perfils UPN
200 connectats entre si

forjat planta baixa 2a fila
· paviment de formigó armat de 10cm
de gruix, acabat remolinat amb pols de
quars
· solera de formigó de 20cm de cantell
amb taló perimetral de 30cm
· sub-base de graves de 15cm
· làmina geotèxtil

forjat de fusta radiant planta tipus
· tauler de fusta contraxapada de
2,40x1,20m i 30mm de gruix
· rastrells de fusta de pi coperitzat de
70x50mm de secció col·locats cada 30cm
· difusor d'alumini amb suport per tubs
de polietilè reticulat
· aïllament tèrmic de llana de roca de
70mm de gruix
· tauler estructural de fusta KLH 230 7ss

prestatgeria estructural
· tauler estructural de fusta KLH 158
5s, fixades amb perfils metàl·lics en
T a sostre i forjat. Inclou base de
morter sense retracció.
· costelles de fusta KLH 158 5s de
45cm d'ample encaixades en tauler
longitudinal. col·locades cada 90cm
· prestatges de fusta contraxapada
de 30mm de gruix

*secció transversal B  e.1/50
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