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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

     
Les ventatges de la gespa artificial

 Estalvi d' aigua. La gespa sintètica no necessita reg, tot i que és aconsellable disposar d'
una presa d' aigua o algun aspersor para mullarlo en cas de neteja, o refrescarlo a l' estiu.
 No necessita ser segat, ni abonat, ni tractat. No genera residus de tall. Reducció del
presupost de manteniment.
 Fàcil instal.lació
 No es necessaria l' instal.lació d' un sistema de reg.
 Muy resistente, higiénico y fácil de limpiar
 Sempre te la matreixa calitat.
 Protecció especial contra rajos UV (més de 10 anys), gespa verda tot l' any.
 Acabat net, suau i segur, ideal zona de jocs per a nens.
 Està verd tot l' any.
 El manteniment és mínim, ja que es limita a un raspat periòdic i a la neteja de fullas,
papers,...

12 23


