
     

1. canal sintètica de recollida d'aigua amb reixeta metàl.lica
2. acabat antilliscant amb pintura epoxilica
3. paviment contínu de formigó fratassat
4. placa de poliestiré extruït de 4 cm (densitat: 30 kg/m3) amb resistència a la

compressió de 3 kg/cm2
5. doble làmina impermeable tipo polimèrica de 4 kg/m2
6. totxana col.locada plana
7. perfil metàl.lic de coronació
8. travesser metàl.lic de l' estructura de façana 40x40 mm
9. muntant metàl.lic de l' estructura de façana 80x40 mm
10. pintura bituminosa amb capa de pintura al òleo tipus ISOFLEX
11. xapa metàl.lica perforada   e 4 mm.  30% obertura
12. fixacions mecàniques
13. perfil metàl.lic en L per suport de l' estructura exterior
14. estructura dels porticons abatibles 40x40 mm
15. xapa metàl.lica perforada   e 4 mm.  65% obertura
16. perfil metàl·lic de secció circular de Ø 30 cm i de gruis de 8 mm
17. barana de vidre laminat del 120 cm d'alt
18. doble finestra corredera amb carpinteries d'alumini anoditzat
19. perfil metàl.lic de remat del mur
20. fals sostre de cartro guix amb muntants al forjat
21. forjat reticular de 30 cm, amb cassetons perduts
22. gero acústic 52 db  290x140x90
23. cambra d' aire
24. aïllament tèrmic de llana de roca 9 cm de gruix
25. cartó guix de trasdossat de 15 mm de gruix. típus pladur
26. pintura blanca
27. parquet flotant 1225x193x7 mm. tipus linnea de khars acabat roure fosc
28. xapa de morter e:3cm.
29. sòcol igual parquet de 120x16 mm.
30. pletina metàl·lica de 8 mm de gruix, que serveix com a element d'únió entre el forjat i

la estrucutra exterior de la façana sud
31. perfil en L com a suport de la pletina metàl.lica
32. xapa plegada amb inclinació per a evacuació d' aigua
33. xapa metàl.lica de remat del mur
34. xapa metàl.lica com a tancament del balcó
35. perfil metàl.lic en L de suport de la religa
36. religa per a passera de balcó
37. bloc de formigó negre tipus Calibloc Brick amb acabat rugós 400x150x90 mm.

37' armadura del mur de calibloc cada 2 metres
38. suport estructura del lluernari
39. perfil metàl.lic de coronació
40. perfil metàl.lic en L de suport de la religa
41. subestructura tubular de acer per a suport de la fusteria del lluernari
42. religa per a passera de manteniment
43. Lluernari format per carpinteria d' alumini i vidre aïllant
44. Subestructura de tubs d' acer per a suport policarbonat
45. fals sostre de policarbonat alveolar
46. perfil metàl·lic "u" de subjecció de panells sandwitch
47. lluminàries marca erco, model gimbal
48. perfil tubular de secció rectangular de 10 x 10 cm aproximadament de reforç pels

macs de les fusteries
49. fusteries d'alumini interior parcticable amb trencament de pont tèrmic
50. acabat interior pintura (color en funció de la zona)
51. xapa plegada com a trobada del paviment interior i la fusteria
52. xapa plegada com a base del paviment interior
53. terra tècnic registrable
54. peu d'anivellament del terra tècnic
55. base d' anivellament de la llosa de formigó
56. solera de formigó armat de 30 cm de gruix
57. remat metàl.lic de coberta
58. bloc de formigó negre tipus Calibloc Brick amb acabat rugós 400x50x90 mm.
59. lluminàries marca erco
60. cel ras practicable de xapa estirada d' alumini de hunter douglas
61. lluminaria tipus fluorescent amagat sota el fals sostre de xapa perforada
62. revestiment interior de xapa estirada d' alumini amb perforacions aleatories
63. cel ras no practicable de cartró guix de pladur
64. llosa tipus " connecta rectangular" de ica (40x20x7)
65. base de morter d' anivellament
66. mur de separació de llindes format per una estructura metàl.lica de perfils en L sobre

una paret de totxana. L' acabat exterior varia en funció de les peces (fusta amb
tractament autoclau, terres per a suport de plantes, peces ceràmiques coloreades o
xapa metàl.lica)

67. llosa tipus " connecta rectangular" de ica (80x20x7)
68. llosa tipus " connecta rectangular" de ica (40x60x7)
69. reixeta de canalització de l'aigua de l'espai públic
70. barana de vidre laminat del 120 cm d'alt
71. perfil IPN com ha estructura de les passeres de l'espai públic - torres
72. tarima de fusta amb tractament autoclau
73. placa semirígida de llana de roca de 9 cm de gruix
74. perfil metàl·lic "u" de subjecció de panells sandwitch
75. acabat del mur de formigó vist amb tractament antigraffiti
76. capa compresió de terres
77. mur de contenció de formigó armat
78. armat del mur de formigó
79. làmina geotèxtil
80. bloc poròs
81. làmina impermeable asfàltica
82. capa de replé de terres extretes
83. replè de grava de menor Ø a major Ø
84. tub de drenatge
85. armadura inferior de la sabata del mur de contenció
86. base d'assentament de formigó pobre
87. luminaria empotrada al banc de formigó
88. banc de formigó realitzat in situ
89. cassetó perdut
90. perfil metàl.lic de suport de l' estructura metàl.lica de les passeres
91. carpinteria d'alumini anoditzat fix, de mides variables
92. carpinteries d'alumini anoditzat correderes de portes d'accés, ...
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