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vidre trempat tractat a l'àcid

Fonamentació original per perllonga
del mur sota terra fins arribar "al dur"

Dau de formigó armat dins el mur de pedra existent, com a
congreny perimetral recolzament estructura coberta i monolitisme

remat
caraner

mur de pedra
amb morter de
calç

dintell de pedra

capa separadora, geotèxtil format
per feltre de polipropilè no tèxtil

sauló

capa separadora, geotèxtil format
per feltre de polipropilè no tèxtil

Tubular galvanitzat 100.40.4 i forrat amb xapa d'alumini
e = 6 mm pintada epoxi, poliuretà interior projectat 40 mm

llit de 1'80 x 1'90 metres amb matalàs Opalin, de Hästens

llit de 1'80 x 1'90 metres amb matalàs Opalin, de Hästens

Tolomeo Mega
de peu

cadira
blanca
Curve

plat de dutxa
Druaplan, de Duravit

plat de dutxa
Druaplan, de Duravit

vidre trempat tractat a l'àcid

paviment bany antideslliçant model Deep
light Grey de 59x59 cm, de Porcelonsa

paviment bany antideslliçant model Deep
light Grey de 59x59 cm, de Porcelonsa

paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

acabat pintat amb
pintura plàstica mate

acabat pintat amb
pintura plàstica mate

revestiment interior
vertical mosaic Elite
Even Bangalore de
3,5x3,5 cm, de
Porcelanosa

revestiment interior
vertical mosaic Elite
Even Bangalore de
3,5x3,5 cm, de
Porcelanosa

porta corredera
interior oculta en
tabic de cartró guix,
de fusta de roure
emblanquinat

porta corredera
interior oculta de vidre
translucid per garantir
l'entrada de llum fins al
final de l'habitació

porta corredera
interior oculta de vidre
translucid per garantir
l'entrada de llum fins al
final de l'habitació

canaló perimetral de coure

teula àrab existent en coberta, reutilitzada sobre rastells
de fusta

plaques poliestirè extrudit rígid 4 cm

membrana impermeable de betum modificat i 
   armadura de polietilè

taulell aglomerat hidròfug

biga de fusta

marc d'acer corten
de 2 cm de gruix per
emmarcar els forats
de les obertures

fusteries d'exterior
de fusta de roure
natural laminada
amb doble
envidriament

marc d'acer corten
de 2 cm de gruix
per emmarcar els
forats de les
obertures

fusteries d'exterior
de fusta de roure
natural laminada
amb doble
envidriament

codols blancs
+99.39 m

Tub de
recollida
d'aigua fins
a dipòsit en
aljub existent
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