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plantes habitatges tipus

E 1/50

habitatge tipus plantes 1, 3 i 5

habitatge tipus dúplex plantes 2 i 4

habitatge tipus 1

habitatge tipus 2 planta inferior

habitatge tipus 2 planta superior

habitatge tipus 1

sup. (m2) 

planta superior +1,39 31,24
sala d’estar   13,14
dormitori 3   9,73
bany 3   4,00
distribuïdor   2,79
escales   1,58

superfície útil   98,36

terrassa   8,30
altell    13,58

superfície útil   120,24

superfície construïda 135,50

habitatge tipus 1  
         sup. (m2)

rebedor   3,94
estar-menjador  22,57
cuina    8,00
dormitori 1   15,83
dormitori 2   9,73
bany    5,09
distribuïdor   2,04

superfície útil   67,20

altell    12,34
terrassa   11,23

superfície útil   90,77

superfície construïda 95,12

habitatge tipus 2 dúplex
· planta inferior
· planta intermitja

habitatge tipus 2 dúplex
· planta superior
· altell

estratègia
Els habitatges tenen dues faça-
nes, una exterior i una interior, a la 
zona comuna.
Es distribueixen en una  zona de 
dia i una de nit.

Per aprofi tar el volum al màxim, 
s’enderroca una part dels forjats 
de les plantes 2 i 4, i se’n fan dos 
de nous que permeten una alçada 
domèstica a la zona de nit.

zona de dia

zona de nit

habitatge dúplex

habitatge senzill

forjat de formigó a enderrocar

forjats nous de KLH

La zona de dia té una alçada lliu-
re de 3,90m a la façana exterior i 
2,40m a la façana interior amb un 
altell de 1,45m. La zona de nit té 
una alçada lliure de 2,50m.
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habitatge tipus 2 
           

sup. (m2)

planta inferior -1,56  33,11
dormitori 1   12,60
dormitori 2   9,73
bany 1   4,00
distribuïdor   4,05
escales   2,27

planta intermitja ±0,00 34,01
rebedor   5,18
menjador-cuina  22,70
bany 2   2,73
safareig   3,40


