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COBERTA

C01_xapa de zinc prepatinat VMZINK e=0.8mm amb 
unió engatillada de junta alçada
CO2_membrana DELTA de VMZINK e=6mm amb solapació 
de 100mm
C03_panellC03_panell sandwich Thermochip formada per 40mm de 
fusta alerce 80+80mm de llana de roca + 20mm de 
faig
C04_làmina barrera de vapor
C05_canaló de xapa d'acer galvantizat e=1mm
C06_tub recollida aigües pluvials min 25mm diàme-
tre
C07_finestra de coberta VELUX INTEGRA accionada 
amb mando a distància
CO8_vidre 4/10/4
C09_cortina tipus screen enrollable

FAÇANA

FA01_lames de fusta de larix alerce   e:18mm 
FA02_rastrells de 40x40mm 
FA03_ làmina bituminosa impermeableFA03_ làmina bituminosa impermeable
FA04_taulell compacte fibres fenoliques
FA05_aïllant llana de roca 80+80cm
FA06_barrera de control del flux de vapor
FA07_taulell de fibres amb acabat interior de 
fusta de faig
FA08_ fusteria oscil·lobatent de fusta alerce
FA09_doble vidre climalit 4/10/4FA09_doble vidre climalit 4/10/4

El restaurant, cobert parcialment amb un 
tancament de vidre protegit exteriorment amb 
lames d’acer blanc regulables amb un mando a 
distància, fa un guiñó a l’hivernacle que 
està a la barra nord del complex.

EnEn aquell altre hivernacle s’hi cultiven els 
aliments, en aquest segon, es consumeixen. I 
el recorregut de la terra al plat és explicat 
durant la visita al complex. Segurament aquest 
restaurant es la cirereta del complex,  un 
lloc on degustar allò après en la visita.

EstàEstà format per tres plataformes a nivells 
diferents que baixen paral·lelament a la 
coberta. Entre plataforma i platadorma hi ha 
8 esglaons. Aquesta compartimentació de 
l’espai diàfan del restaurant, dota els 
subespais d’una escala  més humana en la que 
trobars’hi agust menjant.

PerPer tal de fer-lo càlid sensorialment, es 
protegeix interiorment el vidre amb unes 
cortines de caña que dónen sensació 
d’exterior quan realment estàs a 
l’interior.Entreveus el cel, pero no 
l’arribes a veure.

L’estructuraL’estructura és metàl·lica pintada amb 
pintura ignifuga i intumescent per protegir 
del foc. La resta dels acabats són de fusta de 
faig.

_secció de la coberta de les habitacions de 
la residència e 1:10

_planta de façana e 1:10

_axonometria constructiva de la coberta del  
restaurant de vidre protegida per lames 
d’acer pintades de blanc i amb cortines de 
caña per donar calitat i confort a 
l’interior del recinte

_detall constructiu canaló entre cobertes e 1.20

es deixa un canaló de 40cm d’ample per questions 
de manteniment. D’aquesta manera permet el pas 
d’un operari en el cas d’embús o necessitat de 
neteja


