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DOWNLIGHT  INTENSITAT REGULABLE

Downlight 2x26W electrectrònic regulable en 
blanc. Lluminària empotrada de baix consum 
que permet regular la intensitat de la llum. 

ÚS: SALA POLIVALENT

DOWNLIGHT MINI ORBIT SISTEMA CARDAN

Downlight empotrada model Mini Orbit amb 
sistema cardan multidireccional. Per a una 
lámpada halògena dicroica de 50W.

ÚS: ZONES DE PAS I ESTAR

LUMINARIA SUSPESA

Luminària suspesa amb led de llum indirecte 
en dues direccions. Difusor  de la llum en vidre 
acrílic. La tapa seria d’alumini cromat o anonit-
zat. 

 ÚS: TAULES ESTUDI BIBLIOTECA

PUZZLE

Downlight rectangular empotrat . amb cos inte-
rior fabricat en xapa esmaltada en color negre i 
difusor opal. Equipat amb balast electrònic. Per 
a lluminàries fl uorescents

ÚS: CLASSES, ZONES D’ESTUDI I BANYS

PROJECTORS CILÍNDRICS

Projectors cilíndercs realitzats en alumini iacer. 
Totalment horientabkes. 

ÚS: GALERIA D’EXPOSICIONS

AMBIENT

Banyador  fl uorescent de paret fabricat en alu-
mini extrusionat en color gris clar, per instal·lació 
adosada a sostre formant línies contínues. 

ÚS: REFORÇ DE L’ARQUITECTURA, ZONES 
DE PAS

SUPERNOVA 125

Iluminació led empotrada al sostre creant una 
llum difosa en color blanc. 
1250mm de diametre x115mm de altura

ÚS: BAR, BIBLIOTECA I ESPAIS LLIURES

LD-TUBULAR

Luminaria pendular en suspensió. Acabat blanc 
mate. Sistema òptic antienlluernament. Lu-
minàries halògenes.

ÚS: DOBLES ESPAIS I ESPAIS PARTICULARS

DOWNLIGHT RING LEDS

Downlight circular per empotrar al sostre. 
Diametre de 50mm i està dissenyat per oferir 
una il·luminació d’accent en les zones de pas i 
banys. 

ÚS: BANYS

El projecte ja pretenia esser un edifi ci molt lluminós i acaba tenint un pati que és un focus de cla-
ror però tot i així la il·luminació artifi cial també ha d’apareixer per acabar d’assolir un bon us de 
l’arquitectura i dels espais interiors.
La il·luminació ha de reforçar l’arquitectura, l’ha de complementar i alhora propiciar un bon ús de 
l’espai. Per tant la iluminació tindrà a veure amb la forma de l’espai però també amb l’ús que se 
li dona a aquest espai. 

En quant a les instal·lacions d’aigua, electricitat i gas s’hi reserva un espai accessible per als 
conductes i amb connexió directe al carrer que romandrà al nucli situat a la galeria i aquest mateix 
donarà servei també al centre i a la biblioteca conectant-se pel soterrani i unifi cant així el punt 
de control i accés d’instal·lacions.

LLEGENDA ELECTRICITAT LLEGENDA AIGUA I GAS

Montants AFS

Conducte gas

Comptador gas

Montant gas

Clau de pas companyia gas natural

INSTAL·LACIONS  

Planta Quarta     E  1.200 Planta Coberta    E  1.200

Planta Segona     E  1.200 Planta Tercera    E  1.200

Planta Primera    E  1.200Planta Baixa     E  1.200

Planta Soterrani    E  1.200


