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Especejament façana modular interior

Gruix: 100mm

Mòduls prefabricats de formigó sandvitx, amb un acabat de gravats verticals.

Mòduls prefabricats de formigó lleuger gravat o seriegrafiat. Gruix: 100mm

Mòduls d’alumini perforat amb un acabat raspallat negre. Cantell: 50mm

Panells sandvitx d’alumini amb un acabat raspallat negre. Cantell: 100mm

vertical amb mØs protagonisme, les torres.

Tot i la verticalitat aportada per la resolució modular, es pretØn remarcar aquest aspecte aportant continuïtat material a l’element 

verticals (torres) i els serveis de l’edifici.

La façana de l’estructura interior distingeix dos elements per a la resolució de la distribució dels mòduls, els nuclis de comunicació 

Es genera un efecte d’una nova façana sobre una estructura on element ja existent.

Una segona pell s’ubica cobrint els nivells de residŁncia, abraçant l’estructura interior.

els nivells destinats a residŁncia.

Una pell interior modular cobreix l’estructura existent inalterada, com si es tractØs d’un element independent, excloent 

La façana principal es planteja com a una combinació entre dues pells.

1,2m, sent la seva alçada la adequada per a cadascun dels nivells.

a aquestes, com a un element que s’alça a travØs dels diferents nivells. L’amplada d’aquests Øs de 

Les torres es configuren utilitzant dues tipologies de mòduls de façana, aportant continuïtat visual 

Envolvent exterior

sistemes de lames mòbils i fixes.

Composen l’acabat final de la façana. Combinat de 

- Pell exterior. Columnes de lames + panells GRC. 

obertures de cada unitat.

Aquests es corresponen amb les fusteries de les 

Muntants verticals acolliran i subjectaran la darrera capa. 

petits per a garantir la subjecció de la darrera capa. 

Es complementa amb  altres muntants horitzontals mØs 

horitzontals fixen el revestiment interior als forjats.

- Subestructura intermitja. 3 perfils metàl•lics principals 

- Sistema de façana Knauf W411

La façana es composa de tres capes:

façana canviants i aleatòries.

Finalment, el sistema es complementa amb un sistema de motors que permeten recollir les lames a gust del usuari, generant obertures a la 

periòdicament amb columnes de panells GRC ubicats entre les columnes de lames.

Es planteja doncs una pell de lames de fusta. La repetició que podria sorgir de la gran dimensió d’aquesta façana es resol tallant-la 

Les similituds entre les dues façanes fan que la materialització de la nova façana es resolgui de manera similar.

Aquesta Øs una característica que comparteix amb lel parc de recerca biomŁdica.

La pell exterior es planteja com a una envolvent de l’edifici interior.
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