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AXONOMÈTRICA EXPLOTADA AULA TIPUS 

LAMES PROTECCIÓ SOLAR

Degut a la incidència solar va-
riable les lames de protecció 
solar seran o bé verticals, o 
bé horitzontals, o bé en creu 
depenen de l’horientació de 
la façana a tractar. Aquestes 
al mateix formen un paper 
destacat a la composició de 
façana.

INTERIOR ARMARI

Entre d’altres, incorpora es-
pais d’emmagatzamatge, 
sortida i  entrada d’aire del 
inductor passiu, renovació 
d’aire a través de la xeme-
neia solar, penjadors en el 
accés per a les jaquetes en-
tre d’altres.

PANELLS SÀNDVITX

S’utilitzaran plafons tipus 
sàndvitx formats per un nu-
cli de poliestirè extrudit en-
voltat un plafó de cartró-guix 
de 8mm d’espessor en el ex-
terior de l’aula i un plafó de 
fusta laminada d’aroeira de 
10mm d’espessor.

ESTUCTURA ARMARI

Tubulars d’acer inoxidable de 
2mm d’espessor units units 
mecànicament in situ. En un 
estudi a realitzar posterior-
ment, i segons prescripció i 
recomenació dels fabricants 
pertinents, es decidiria les 
unions i la secció final dels 
perfils d’acer.

EXTERIOR ARMARI

Incorpora un banc de repós 
en l’accés a les aules que 
podria ser utilitzat en certs 
punts de l’edifici com a taqui-
lles, registre d’instal·lacions, 
porta d’accés a l’aulari.

FUSTERIES D’ALUMINI

S’elegeixen fusteries  barates 
d’alumini tan abatibles com 
fixes amb marcs de 3cm de 
gruix en el cas de les fixes i de 
5 cm en total en el cas de les 
abatibes. Aniran lacades de 
color gris perla per a fer con-
trast amb el color càlid del 
grid de fusta.

MONTANTS DE FUSTA

Montants de fusta laminada 
d’aroeira. Arbre més utilitzatda 
i econòmica per a la construcció 
amb fusta laminada en el Brasil. 
Els encaixos entre montants i 
travessers seran fets per encaix, 
i amb els suports de formigó a 
través d’un rodó sortint pene-
trant a l’alma de la secció de fus-
ta.

TRAVESSERS DE FUSTA
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