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A. Coberta Deck
*Escollida ja que es tracta de petites cobertes en cap cas accessibles, fàcils de muntar i
que totes tindran la seva instal·lació, té bon comportament davant del foc i fàcil per aïllar
acústicament.

a1. Estructura de perfils metàl·lics
a2. Corretges: Perfils metàl·lics en "U" de 50mm que proporcionen el pendent del
2% a la coberta.
a3. Suport resistent: Xapa grecada 80 mm de gruix i 5 mm d'espessor, perforada 
per a millorar l'aïllament acústic.
a4. Aïllament tèrmic: Planxes de llana de roca gruix de 60mm.
a5. Làmina impermeable: Lamina bituminosa bicapa fixada mecànicament a 
l'aïllament.
a6. Làmina de protecció: Capa de protecció a base d'una làmina amb protecció 
mineral.
a7. Coberta de protecció de les instal·lacions + porxo d'accés: perfils d'acer i xapa 
galvanitzada.
a.8 Perfils metàl·lics 40 mm. pintats de blanc que funcionen com embolcall i 
protecció de les instal·lacions
a9. Bonera + baixant de PVC coberta de  ∅63.
a10. Fals sostre amb bon aïllament acústic.

LLEGENDA

B. Façana
*Peses de formigó prefabricat amb aïllament. Embolcall de lames metàl·liques d'acer
pintat blanc que protegeixen l'interior independentment si hi ha obertura o no a façana i
que donen la continuïtat visual al cub per l'exterior.

b1. Panell prefabricat: Formigó vist 60 mm, aïllament tèrmic a base de poliestirè 
expandit 50mm, capa de protecció de formigó 40mm.
b2. Càmera d'aire de 50 mm. no ventilada
b3.Suport parament interior, perfils metàl·lics de subjecció del pladur.
b4. Acabat interior amb cartró guix pintat.
b5. Perfils metàl·lics 40 mm. pintats de blanc que fan de protecció solar i protecció
al vandalisme.
b6. Subjecció mecànica dels perfils a la capa resistent de la peça prefabricada.
b7. Doble vidre 6+6. Finestra practicable a la part superior i fixa a la inferior.
b8. Porta metàl·lica pintada de blanc.
b9. Lluminària exterior a la plaça vikingVision de 150W.

C. Paviment interior
*Escollit el paviment per a que sigui útil en totes les activitats que es fan en els diferents
cubs, que tingui bona resistència i durabilitat, que sigui de fàcil neteja, que segueixi la
construcció ràpida de tot el mòdul del cub.

c1.Paviment ceràmic de 30 mm de gruix, de color clar que s'adapti a qualsevol 
activitat i que sigui de fàcil neteja.
c2. Morter de ciment.
c3. Aïllament tèrmic a base de poliestirè expandit, 70 mm de gruix.
c4. Solera de formigó armat 200 mm.
c5. Làmina impermeable
c6. Formigó de neteja 50 mm.
c7. Grava de cantell rodó
c8. Tub de drenatge
c9. Separador de poliestirè expandit.

D. Elements exteriors
*Soterrat a la plaça hi ha les instal·lacions de subministrament i desguàs, i de drenatge de
tota l'aigua, s'intenta, però evitar que aquestes passin per sota els cubs per tal de facilitar
el manteniment o la reparació si es donés el cas.

d1.Paviment de peses ceràmiques exteriors, sobre morter de ciment.
d2. Formigó de pendents 60mm.
d3. Caneló d'acer inoxidable fixat mecànicament.
d4. Solera de formigó armat 20 mm.
d5. Capa separadora.
d6. Grava cantell rodó.
d7. Lluminària exterior tipus Efix, encastat al formigó.
d8. Mobiliari urbà a base de peces de formigó prefabricat, amb il·luminació a la 
part baixa.
d9. Escocell de la vegetació que proporciona ombra a les zones d'estar de la plaça.
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