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DETALL DEL CLAUSTRE

ct_COBERTA PLANA INVERTIDA

ct01. Peça de pedra de Sant Vicenç de 5cm de gruix.

ct02. Peus drets regulables de PVC per a terra flotant.

ct03. Làmina separadora tipus geotèxtil de fibres sintètiques. 

ct04. Aïllament tèrmic de poliestirè extrusionat de 5cm de gruix.

ct05. Impermeabilització amb tela asfàltica.

ct06. Formigó lleuger per a formació de pendents.

ct07. Llosa de formigó armat de 25cm   

c_COBERTA PLANA TRADICIONAL 

c01. Peça de pedra de Sant Vicenç de 2cm de gruix.

c02. Impermeabilització amb tela asfàltica.

c03. Formigó lleuger per a formació de pendents.

c04. Làmina separadora tipus geotèxtil de fibres sintètiques. 

c05. Aïllament tèrmic de poliestirè extrusionat de 5cm de gruix.

ce_COBERTA PLANA ENJARDINADA 

ce01. Substrat vegetal.

ce02. Capa de drenatge.

ce03. Làmina de betums modificats amb polímers.

ce04. Aïllament tèrmic de poliestirè extrusionat de 5cm de gruix.

ce05. Protecció anti-arrels.

ce06. Tela asfàltica.

ce07. Formigó lleuger per a formació de pendents.

p_PASSAREL·LA 

p01. Micropilotis de 7cm de diàmetre.

p02. Platabanda de fixació mecànica dels pilars amb la subestructura.

p03. Subestructura d’acer galvanitzat de secció rectangular de 

20cmx10cm.

p04. Planxa d’acer galvanitzat plegada per a rigidització de volada 

i fixació de barana.

p05. Aïllament acústic de 7cm de gruix.

p06. Encadellat de lames de fusta IPE.

fi_FUSTERIES 

fi01. Fusteria de fusta de pi amb doble capa de vernís acrílic. Ober-

tura fina a 30º

fi02. Doble vidre amb càmera d’aire

fi03. Marc de finestra de fusta laminada per emmarcar les obertures 

de 7cm de gruix.

a_ACABATS INTERIORS

a01. Subestructura d’acer galvanitzat per a fixació de fals sostre.

a02. Planxes de cartró guix per anar encintades i pintades.

a03. Travessers de subestructura penjada de fals sostre.

ll_LLUERNARI 

ll01. Doble vidre laminat de 1cm+1cm separat de la fusteria per evi-

tar condensacions.

ll02. Perfileria d’alumini.

ll03. Embigat de doble vidre laminat de 1cm+1cm.

ll04. Xapa lateral de remat d’entrega.

lltr_LLUERNARIS TREPITJABLES

lltr01. Doble vidre laminat de 1cm+1cm amb serigrafia antilliscant 

transparent.

lltr02. Perfileria tubular d’acer galvanitzat. Entramat estructural.

f_FORJATS

f01. aïllament tèrmic de poliestirè extrusionat.

f02. impermeabilització amb geotèxtil.

f03. formigó lleuger.

f04. paviment de taulells de fusta de pi 18x150x3cm

f05. emmacat drenant de grava de cantell rodó.

f06. llosa de formigó amb formigó de neteja.

f07. impermeabilització de tela asfàltica.

f08. solera de formigó armat 

f09. acabat de microciment blanc fratassat 20mm

m_MURS

m01. Trasdossat interior de doble placa de cartró guix 

m02. Aïllament tèrmic de poliestirè extrusionat.

m03. Mur de formigó armat de 30m de gruix encofrat amb panells de 

fusta de pi de 16’7cm d’amplada, prèviament cremats per marcar les 

betes.

l_LAMES

l01. Lames d’IPE amb ànima de perfil tubular metàl·lic d’acer inoxi-

dable.

l02. Planxa plegada d’acer inoxidable per a fixació inferior i supe-

rior de les lames. 

e_ESCALES 

e01. barana de fusta laminada amb encaixos mecànics per graons amb  

pletines de fixació embegudes.

e02. graons de fusta laminada mecanitzats amb pletines de fixació 

embegudes.  
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