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VIVER D’EMPRESES I ESCOLA DE NEGOCIS AL 22@context    estratègia  emplaçament  arquitectura estructura construcció instal·lacions

PFC 10

FAÇANA TRIPLE CAPA

PARÀMETRES QUE HA DE COMPLIR LA FAÇANA

1. UNIFORMITAT D’INCIDÈNCIA SOLAR:

La planta es planteja com un espai diàfan subjecte a canvis en el temps. És per tant una bona solució no 

realitzar entrades puntuals de llum i generar una façana permeable d’una manera constant i uniforme. 

2. PROTECCIÓ SOLAR:

La protecció solar en aquests casos d’edificis és imprescindible. Una bona protecció garanteix unes millores 

lumíniques i l’estalvi energètic de les instal·lacions elèctriques. Tenint en compte l’obertura de façana de-

terminada en el punt anterior, la solució per garantir una correcta protecció solar és la col·locació d’una 

MALLA. 

3. AÏLLAMENT TÈRMIC:

La façana ha de garantir uns mínims davant la protecció tèrmica establerts per el CTE, on tingui una major 

captació solar a l’hivern que a l’estiu. La solució és una façana que compleixi amb els paràmetres anteriors, 

per tant, el vidre utilitzat serà de transmitàncies mínimes per poder garantir uns estalvis energètics més alts. 

4. TRANSPARÈNCIA:

L’edifici antic de l’orfebreria busca la relació entre el sector nou del 22@ i l’antic teixit industrial. La transpa-

rència de la façana és bàsica per establir aquesta relació de sensacions. 

SOLUCIÓ DE FAÇANA

OKATECH_MATERIAL DE FABRICANT ALEMANY:

La solució és una unitat de triple capa de vidre amb una pantalla de malla metàl·lica integrada entre les 

dues fulles de vidre exterior. Aquesta solució garanteix:

- El guany solar és molt major a l’hivern que a l’estiu, això es produeix gràcies a que la malla permet penetrar 

la llum solar quan l’angle és baix (hivern) i bloquejar-lo quan és alt (estiu). 

- Filtra el 87% de la llum UV (protecció dels materials de les oficines). 

- Evita l’enlluernament però dona il·luminació a gran profunditat de l’espai. 

En general, aquesta solució, redueix els costos d’energia d’una manera significativa, reduint l’aire condici-

onat i la il·luminació artificial. 

COMPOSICIÓ:

Components del panell des de l’exterior a l’interior:

. Fulla exterior, e = 8 mm 

. Malla de coure fixada amb silicona, e = 2 mm

. Fulla intermitja amb baixa emissivitat, e = 8mm

. Dos fulles interiors laminades de e = 5mm

Malla deploye 
de coure

Fulla intermitja
e = 8mm

Fulla interior
e = 8mm

Fulla exterior
e = 5mm

2. DURANT LA NIT:

Quan comença a caure la nit, la façana es converteix cada cop més en una façana totalment transparent, 

resolen l’organització i les activitats del viver d’empreses i l’escola de negocis. En l’edifici de l’orfebreria es 

genera una relació de sensacions entre l’antic edifici de la fàbrica, totalment aparent i la nova façana. 

APARENÇA EXTERIOR

1. DURANT EL DIA:

Durant el dia l’efecte global és d’una façana sòlida, però plena de reflexions múltiples 

que es solapen d’edificis annexats. Les juntes sortides d’alguns panells acaben de 

donar un joc més vibrant a la textura.    

Segons les condicions climàtiques del lloc, la transmitància del panell pot variar gracies al gas col·locat a la 

cambra d’aire entre les fulles intermitja e interior. Aquest gas pot ser aire o un gas millor que millori l’aïllament  

tèrmic i acústic com l’argó. 
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APARENÇA INTERIOR

La utilització d’aquests panells Okatech garanteix un efecte des de l’interior on la malla deploye és pràc-

ticament invisible. Gràcies a la transparència dels panells, des de l’interior hi ha una relació directa amb 

l’exterior i una constant sensació de llibertat i proximitat amb l’aire lliure.

Exemples de vistes interiors d’edificis amb panells Okatech: 

Esquema funcionament 

de la llum.

Raig solar 
estiu

Raig solar 
hivern

Esquema capacitat visual 

des de l’interior. 

Mostra del panell utilitzat 

en façana

Juntes sortides 
d’alguns panells
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