
- Coberta freda, ventil.lada, no transitable, 
lleugera, sobre forjat lleuger de taulell de fi broci-
ment, doble capa.

0- protector, goteró perimetral en xapa plegada

1- acabat de vidre reciclat esmicolat.

de zinc, cargolada a taulell. 

2- geotextil

3- doble capa d’aïllament impermeabilitzant bi-
tuminós. 

4- taulell de fi brociment

5- capa superior sobre rastrells metàl.lics elevats 
i cargolats, conformant pendents fi ns a un 4%

6- aïllament tèrmic 12cm llana de roca en cambra 
ventilada.
7- barrera de vapor

8- doble taulell de fi brociment 3+3 cm

9- xapa grecada
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- Estructura metàl.lica d’acer soldat i cargolat. Unions 
complexes conformades en fàbrica, soldades en 
obra.

10- bigues horitzontals principals en HEB-600 pun-
tualment amb platabandes laterals.

11- pilars principals amb HEB 600 amb platabandes 
laterals de fi ns a 20mm.

12- muntants, diagonals i pilars en perfi l tubular de 
xapa conformats a ample fi xe de 200mm, cantells de 
200 a 450mm i gruixos de xapa de 8, 12 i 15mm.

13- paviment acabat en formigó fresat polit, amb pos-
sibilitat de cobrir-lo amb paviment sintètic adhesiu.

14- forjat de xapa col.laborant sobre rastells IPN 200 i 
IPN 240 cada 4.20m, gruix 19+4.

15- protecció contra incendis amb projectat de fi bres 
naturals tipus perlita-vermiculita amb gruixos fi ns a 
25mm.

16- luminària visible linial, font de llum vista, òptica 
simètrica i distribució lluminosa “llum general”

17- fals sostre puntual de teixit metàl.lic tensat unit 
a perfi ls rigiditzadors, penjat amb cordons metàl.lics 
ajustables.
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Doble façana de vidre ventil.lada, amb fi ltre solar 
intern, accessible per manteniment.

full exterior: mur cortina, fi xat horitzontalment a 
biga nivell forjat amb carteles cargolades, ten-
sades verticalment amb rastrells. 

18- perfi l de fi xació del vidre exterior en T de 150 
mm cotllats a l’inferior i amb junta de neoprè 4cm 
al superior.

19- vidre laminat 6+6 autonetejable a l’exterior, 
410x119cm cargolat a perfi ls horitzontals, junta 
vertical oberta.

20- cortina de malla metàl.lica teixida, diverses 
densitats, cosida a tub d’acer galvanitzat, cotlla-
da i tensada a perfi ls estructura, corredera horit-
zontament i retraible.

full interior:

21- 10cm aïllament tipus sagex

22- pany d’envà superior tipus sandwich amb 
reixeta de ventil.lació practicable, aillament tèr-
mic, evita pont tèrmic entre l’interior i la cambra 
del mur.Inclou mecanisme per al cortinatge ex-
terior

23- fusteria alumini anoditzat tipus “skyframe” 
amb modulació cada 120cm, lleixes fi xes i de 
correderes cada 3 i 4 mòduls, sobre premarc 
d’acer cargolat a lloc.

24- relliga de manteniment de 40 mm de gruix  
fi xat a cartel.la

25-aïllament tèrmic en plafons, tipus sagex, cotl-
lat a forjat. gruix 18cm.

26- malla de teixit d’acer inoxidable, penjada i 
tensada, cosida a perfi ls rodons als extrems.

27- vidre laminat 6+6 autonetejable a l’exterior, 
410x119cm cargolat a perfi ls horitzontals, junta 
vertical oberta. vidre securitzat en planta baixa i 
planta 1

28- caixa-marc de la porta d’accés, xapa d’acer 
pintat gruix 12 mm, plegada i cotllada.

29- prota d’accés, fusteria tipus “skyframe”. 
dues obertures de dos batents de 160 de pas, en 
modulació de vidre cada 152cm.
vidre laminat securitzat.
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30- lloseta prefabricada de formigó en sòcol de 
porta

31- estora de fi bra sintètica accés, enganxada a 
llosa de paviment, sobre relliga de drenatge

32- paviment exterior de panot hidràulic

33-  pany d’envà tipus sandwich aillament tèr-
mic, evita pont tèrmic entre l’interior i la cambra 
del mur.

34- parament vertical de relliga sobre muntants 
d’acer galvanitzat, a mode de trasdossat interior 
amb cambra d’aire de 50cm del mur pantalla de 
soterrani.

35- mur pantalla de soterrani, en formigó armat,  
d’amplada 50 cm 

36- trasdossat interior de mur pantalla polit, 

37- canal de recollida d’aigües en xapa d’acer 
galvanitzat, recull condensacions a l’intradós del 
mur

38- paviment de soterrani de formigó fressat i 
polit.

39- solera de formigó armat

40- fonamentació: biga d’unió de bateria de pi-
lotatges en formigó armat, independent de mur 
pantalla.

41- biga centadora de encepat de fonamentació

42- junta de neoprè de 5cm, aïllament acústic de 
vibracións de fonamentació, e interdependència 
entre encepat de pilotis i murs pantalla.

43- pilotatges en profunditat.
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