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Membrana impermeabilitzant autoprotegida d’acabat mineral
Remat coberta. Planxa preformada d’alumini anoditzat e=1.5mm
Junta neoprè per a garantir estanqueitat coberta
Xapa de recobriment aïllament e=2mm
Aïllament tèrmic de planxes rígides de poliuretà recobertes ambdues cares 
amb un vel de vidre i acabat asfàltic a la cara superior.     = 0.029 W/m·k   e= 
50mm
Forjat col·laborant de vigues metàl·liques amb un intereix entre elles de 1.40m
Canaló coberta
Escupidor part inferior coberta integrat a la pròpia xapa
Perfil metàl·lic de subjecció de les persianes de lames de fusta
Guia lames de fusta
Pilar estructural metàl·lic recobert de morter resistent i amb acabat arrodonit
Barana interior a les persianes de lames
Perfil metàl·lic de subjecció barana
Perfil de subjecció de la subestructura de lames de fusta
Baixant d’aigües pluvials provinent de les terrasses comunes exteriors
Reixeta per evitar filtracions d’elements sòlids a l’interior del baixant
Morter de perlita de regularització e=3mm
Formigó d’àrids lleugers per a pendents i regularització
Paviment de plaques de linòleum e=cm
Pilots per alçar el paviment entre 5-10cm
Bancs exteriors a terrassa comuna/pribada
Guia de lames metàl·liques del filtre interior
Perfil de subjecció de guia i lames metàl·liques del segon filtre
Porta corredera de doble vidre
Pre-marc metàl·lic de la finestra
Placa de protecció de l’aïllament
Subestructura per a la subjecció de la finestra anclada al forjat col·laborant
Subestructura de perfils metàl·lics de les plaques de pladur
Dues plaques de pladur com a recobriment del forjat
Escupidor de coberta amb encontre pas de ventilació
Maons d’acabat de la sortida de ventilació
Sortida de ventilació dels banys de les diferents habitacions
Tapa i recobriment de la sortida de ventilació per evitar possibles filtracions
Canaló de xapa plegada galvanitzada
Excepció del forjat col·laborant per evitar pont tèrmic en aquest punt de la 
coberta
Escupidor finestra
Marc finestra amb carpinteria de PVC
Finestra de doble vidre
Placa exterior d’acabat de coberta de 2mm
Perfil IPN de subjecció de lames de la façana interior
PLaques de subjecció de les lames
Lames d’alumini fixes de 0.4*0.2 cm en secció horitzontal
Perfil IPN de subjecció de les finestres de la façana interior
Finestra abatible o vasculant per a ventilació creuada de l’edifici
Pilar central de perfil HEB-180 vist
Morter de perlita de regularització e=3mm
Aïllament acústic a sorrol d’impacte
Portes correderes de fusta com a filtre previ a les habitacions
Biaxant d’aigües pluvials
Subestructura de subjecció del cel-ras i anclada al forjat col.laborant
Conducte vertical de fontaneria
Conducte vertical de telecommunicacions
Conducte vertical d’electricitat
Escomesa fontaneria
Escomesa telecommunicacions
Escomesa electricitat
Paviment carrer exterior del Passeig del Front Marítim
Reixeta lineal del carrer
Paviment existent de la Planta Baixa de l’edifici
Biga de coronació del mur pantalla de les Plantes Pàrking
Forjat reticular de cassetons recuperables
Baixant d’aigües pluvials
Baixant d’aigües grises
Mur pantalla
Esperes del pilar existent amb connexió amb la sabata de fonamentació
Estrebs de suspensió
Llosa de subpressió de e=35cm
Encepat formigonat sobre el terreny
Diàmetre de pilotatge d=25cm
Formigó pobre 
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