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34 canaló de xapa plegada galvanitzada

35 formigó lleuger per formació de pendents

36 aïllament tèrmic; plafons rígids de poliestirè extruït 80 mm

37 làmina impermeable i antipunxonant

38 fals sostre; acabat d'alumini lacat de color blanc

39 aïllament tèrmic de llana de roca, g= 60 mm

40 perfil metàl·lic en L, remat forjat col·laborant

41 perfil tubular per a subjecció de travessers, g = 40 x 40 mm

42 perfil metàl·lic, HEB-240

43 aïllament acústic, g = 2 cm

44 parquet, paviment de fusta de pi tractat, g = 2 + 2 cm

45 fusteria d'alumini lacat amb ruptura de pont tèrmic i obertura plegable

46 brise-soleils plegables d'alumini lacat color blanc

47 acabat cobert de grava

48 aïllament tèrmic; plafons rígids de poliestirè extruït 60 mm

49 làmina separadora, geotextil butílica

50 llinda, perfil metàl·lic, HEB-120

51 fusteria d'alumini lacat amb ruptura de pont tèrmic

52 paviment; làmina de linòleum g = 5 mm

53 terra radiant, capa de morter autoanivellant, g = 5,5 cm

54 tubs de polietilè reticulat Ø 16 mm

55 remat barana-, xapa galvanitzada

56 montant d'acer, tubular de 13 x 10 cm

57 travesser metàl·lic i fixació per la peça d'acabat

58 anclatges d'acer entre el montant i el forjat, 10x10x8 cm

59 perfil metàl·lic, IPN-320

60 xapa d'alumini de 0,02 cm. de gruix per formació de la caixa de persiana

61 persiana de lames enrollables d'alumini

62 finestra de 2 fulles correderes d'alumini, trencament pont tèrmic

63 aïllament de 60 mm de llana mineral reforçada en format de roll

64 aplacat de marbre blanc, col·locat sobre travessers. Mides = 160 x 44 x 3 cm

65 aïllament acústic; llana de roca, g = 5 cm. Acabat de cartró guix

66 paret tancament recolzada de gruix 14 cm de maó calat

32 pedestal d'al·lumini regulable en alçada

33 entarimat de fusta de pi termotractada de junta oberta

31 jàssera vertical existent, canvi de nivell

27 porta local comercial; fusteria alumini lacat amb ruptura de pont tèrmic i obertura abatible

28 agafador porta; tub alumini de Ø 40 mm, long = 1,50 m

23 terreny natural compactat

24 capa de graves compactades, g = 20 cm

25 formigó de pendents, plaques, p = 2 %

26 paviment vorera; panot de color gris, s = 20 x 4 cm

29 reblert de terra; anteriorment era espai ajardinat

21 placa de cartró guix adossada directament a l'aïllament STO

19 cortina enrotllable

22 subestructura d'acer de suport a les fusteries, s = 60 x 60 mm

30 mur de contenció existent, g = 30 cm

20 fals sostre; subestructura d'alumini cargolada al forjat i acabat de cartró guix, h = 8 cm

18 placa rígida STO de poliestirè expandit, g = 6 cm

17 revestiment de xapa metàl·lica plegada, g = 2 mm

16 subestructura alumini

15 perfils tubulars d'alumini lacat de 4 x 4 cm, color blanc

14 acabat continu de microciment, g = 2 mm

13 capa de morter autonivellant, g = 5 cm

9 aïllament tèrmic, Actis Triso-Super, g = 2cm

10 rastells i llates de fusta de pi de Flandes tractat a l'autoclau i tenyit superficial amb lasur, g = 1,5 cm

11 fusteria d'alumini lacat amb ruptura de pont tèrmic i obertura corredissa de 2 fulles, g = 5 cm

12 doble vidre Climalit amb càmera d'aire per a protecció tèrmica i acústica, g = 4+6+4 mm

5 forjat bidireccional, retícula 60 x 45

6 cassetó ceràmic perdut, 50 x 35 x 25 cm

7 plaques de marbre fixades mecànicament a perfileria tubular

8 subestructura perfil tubular 80 x 80 mm que suporta les peces de marbre del brise-soleil

3 cèrcol de vora forjat original 40 x 30 cm

4 goteró de xap plegada i cargolada al forjat, g = 2 mm

1 mur existent de maó calat, S = 9 x 14 cm

2 aplacat de marbre original, g = 2 cm

67 Biga perfil tubular rectangular 100x200mm

68 Rastrell 30x50mm per suport de l'acabat de la coberta

69 Xapa de zinc, e=2mm

70 Panell policarboncat, e=2cm

71 Perfil H d'unió panells policarbonat

72 Perfil tubular rectangular 40x80mm

73 Remat carener xapa plegada, e=1mm

74 Rastrell de fusta 72/47

75 Perfil separador d'alumini

76 Làmina impermeable

77 Aïllament tèrmic llana de roca 2x75mm

78 Taulell hidròfug de fusta contraxapada, e=19mm

79 Plafó cartró guix, e=12,5mm

80 Bigues acer Z 180mm

81 Biga metàl·lica HEB-200

82 Canaló d'alumini, e=3mm


