


“ CAL MAGÍ “ 
 
 EXTERIOR 
 

A. FAÇANES 
 

01. Plànol de la  façana principal 
02. Plànol  fotogràfic de la   façana principal 
03. Plànol de la façana posterior 
04. Plànol fotogràfic de la façana posterior 
05. Plànol de  detalls de la façana    
06. Plànol de  detalls de la façana   
07. Plànol de les  ceràmiques de la  façana 
08. Plànol d’ acotat de la  façana principal 
09. Plànol d’ acotat de la  façana posterior 

 
 INTERIOR 
 

B. DISTRIBUCIÓ I SECCIONS 
 

01. Plànol de distribució  de la  planta baixa 
02. Plànol fotogràfic de la planta baixa 
03. Plànol de distribució de la planta primera 
04. Plànol fotogràfic de la planta primera 
05. Plànol de  distribució de la planta terrat 
06. Plànol de distribució de la planta coberta 
07. Plànol  fotogràfic de la  planta terrat i la planta 

coberta 
08. Plànol de la secció A - A’ 
09. Plànol de la secció B - B’ 
10. Plànol de superfícies de la planta baixa  
11. Plànol de superfícies de la planta primera 
12. Plànol de superfícies de la planta terrat 

13. Plànol de superfícies de la planta  coberta 
14. Plànol d’acotat de la planta baixa 
15. Plànol d’acotat de la planta primera 
16. Plànol d’acotat de la planta terrat 
17. Plànol d’acotat de la planta coberta 
18. Plànol d’acotat de la secció A - A’ 
19. Plànol d’acotat de la secció B - B’ 

 
 

C. DETALLS 
 

01. Plànol i fotografies del mosaic del menjador 
02. Plànol general dels paviments de planta primera 
03. Plànol de detalls  i fotografies dels paviments de 

la  planta primera  
04. Plànol de detall  i fotografies dels paviments de la  

planta  primera  
05. Plànol  de detall i fotografies dels tipus de porta  
06. Plànol  de detall i fotografies dels tipus de porta  
07. Plànol  de detall i fotografies dels tipus de porta 

 
�








































































	INDEX PLANOLS CAL MAGÍ.pdf
	A1 - CAL MAGÍ
	A2 - CAL MAGÍ
	A3 - CAL MAGÍ
	A4- CALM MAGÍ
	A5 - CAL MAGÍ
	A6 - CAL MAGÍ
	A7 - CAL MAGÍ
	A8 - CAL MAGÍ
	A9 - CAL MAGÍ
	B1 - CAL MAGÍ
	B2 - CAL MAGÍ
	B3 - CAL MAGÍ
	B4 - CAL MAGÍ
	B5 - CAL MAGÍ
	B6 - CAL MAGÍ
	B7 - CAL MAGÍ
	B8 - CAL MAGÍ
	B9 - CAL MAGÍ
	B10 - CAL MAGÍ
	B11 - CAL MAGÍ
	B12 - CAL MAGÍ
	B13 - CAL MAGÍ
	B14- CAL MAGÍ
	B15 - CAL MAGÍ
	B16 - CAL MAGÍ
	B17 - CAL MAGÍ
	B18 - CAL MAGÍ
	B19 - CAL MAGÍ
	C1 - CAL MAGÍ
	C2 - CAL MAGÍ
	C3 - CAL MAGÍ
	C4 - CAL MAGÍ
	C5 - CAL MAGÍ
	C6 - CAL MAGI
	C7 - CAL MAGÍ

