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L’armari s’integra dins la caixa.

El vidre manté la connexió entre passadís i apartament.

Permet l’entrada de llum natural al bany.

Es planteja una caixa de fusta on s’integren totes les cambres húmides. 
La seva secció canvia segons la funció.

Es proposa una nova encavallada de fusta massisa per salvar la llum.

Es redueix el mur per generar uns seients com el típics festejadors de les masies. 
El paviment s’exten fins aquests.

Es planteja un moble que serveix com a separador d’estances, a més de 
emmagatzematge, escriptori i moble de TV.

Pas d’instal·lacions. Marquen el ritme del passadís.
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diferenciació eStanceS.
franja HuMida unificada

recorregut circular incidència lúMinica Ventilació creuada obtenció Módul Habitació

Plat de dutxa 
extraplà Stonex

Rentamans rodó Ville-
rroy&Boch

Cadira Eames 
DSW

Water meridian 
Roca

Vitroceàmica 
inducció 2 focs 

Teka IR321

Làmpada trípo-
de de fusta

Llit 1.50 x 2.00 
amb matalàs  

Bultex

Frigorífic Smeg
anys 50

Tauleta de nit
Fjord, maison 

du monde

Tamburet
tolix

Làmpada de 
sostre Beat Wide 

White

Pica d’acer inoxi-
dable Tekaway 

BE 45.40

Quadre elèctric

Armari encastat 
amb portes aba-

tibles

Taula plegable 
de fusta amb 
mirall de paret

Làmpada de pa-
ret Ikea Ranarp

Capçal de 
fusta d’avet 

Kenay

Sofà Ashfield
2 places

Cadira Wegner Y 
CH24

Envà amb estructura metàl·lica i dues 
plaques a cada banda Aquapanel- 

Sistema W382 e=100 mm (placa de guix 
2x12,5 + LM 50 mm) Ais. acust: 51 dBA

Acabat rajola blanca biselada 10x20mm

Envà amb estructura i 
dues plaques a cada 
banda- Sistema W112

e=98 mm (placa de 
guix 2x12,5 + LM 48 mm)

Ais. acust: 52 dBA

Paviment de pedra calis-
sa grisa model Grey Aged 

Home Bioprot 
45x90x2cm

Parquet flotant 
multicapa color 

roure envellit
200x150x1,4cm

Trasdosat Directe amb 
Woolplac LR - Sistema W624
e=43 mm (placa de guix 

12,5 + LR 30 mm)
Rsis. térmica: 0,81 m² K / W

Moble separador per 
emmagatzematge, 
escriptori i Tv de fusta 
massissa de mango 

350x60x200 cm

Banc a peu de 
llit de fusta

150x50x30cm

Fusteria d’al·lu-
mini lacada en 
blanc abati-
ble(per neteja) 

+ Marc de 
fusta d’olm amb 
llistons verticals 
de fusta d’olm, 

anclats superiors 
i inferiorment 

al marc. Tot el 
conjunt anclat a 

l’envà i terra. 
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