
solera 

s1 s7

e7 st4e3

estructura horiztontal 

s6

e4

s3

f8: doble vidre stadip 7+9+7 e:23mm
f9:mig travesser d'acer anoditzat 100x26
f10: travesser  finestra oscil.lant 
f11:travesser tapajuntes de 100mmx 52-40mm amb goteró

s4s2 s5

e5e2

s8s3

t1: base de graves e: 200mm granulometria 8040
t2:làmina geotextil
t3:asfalt drenant e:100mm
t4:Canal de formigò compactat per evacuació d'aïgues

st3

terremy 

s1: terra compactada
s2: formigó de neteja
s3:solera de formigó e:250mm
s4:làmina impermeable epdm e: 1,2mm
s5:aïllament e:150mm
s6:làmina geotextil
s7: paviment de microciment amb resines epoxi e:50mm
s8:làmina elàstica de cautxu e:10mm
s9:llistò de fusta 50x50mm

e1 e6 st2st1

finestra oscil.lant

e1: xapa grecada 200/420 mm encofrat perdut forjat. 
e2: armadura nervis forjat
e3:pern connector formigò-xapa. estructura metàlica
e4:formigò e:275mm
e5:mallaso 100x100mm 
e6:xapa de vora, soldada a xapa grecada
e7:xapa connectora soldada a xapa grecada i xapa de vora
terra tècnic 
st1: peu regulable terra tècnic. 
st2:perfil de suport de les rajoles del terra tècnic.
st3:rajola metàlica 1092x1092mm  e:25 mm 
st4:linòleum verd fosc e 5mm. 
trobament mur cortina amb porta corredera

trobament  coberta mur cortina

trobament mur cortina amb forjat

f12: travesser d'acer anoditzat 100x52mm
f13:panell sandwich de xapa de zinc de 1mm amb aïllament PEE 150mm
f14:anclatge de sustentació tipus embut d'acer anoditzat.
f15:taullel de fusta e:25mm
f16:xapa tapajuntes e:1.5mm

fassana mur cortina 

f17: travesser d'acer anoditzat 100x52mm
f18:anclatge de sustentació tipus embut d'acer anoditzat.
f19:perfil c d'estintolament del mur cortina.
f20:xapa tapajuntes e:1.5mm
f21:travesser tapajuntes de 100x 5240mm amb goteró
f22:làmina impermeable epdm e:1,2mm.
f23:aïllamet llana de roca.
f24: premarc porta corredera
f25:marc porta corredera
f26:travesser porta corredera d'acer anoditzat 56mmx 94mm.

f1:anclatge de sustentació tipus embut d'acer anoditzat.
f2: travesser d'acer anoditzat pintat verd 100x52mm
f3:mutant d'acer anoditzat 100x52mm 
f4:aïllament llana de roca.
f5:xapa tapajuntes.
f6:làmina impermeable epdm e 1,2mm.
f7:persiana veneciana metàlica d'acer anoditzat.
f8:doble vidre stadip 7+9+7 e:23mm

f1f1 f2 f3

f5
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f8
f7

f4

f9 f10f8

f11

f11

f9 f10f8

f12
f13
f14
f15
f16

f17
f18
f19
f20

f21
f22
f23
f24
f25
f26

fus9

fus10

dintell porta galeria 

estructura horitzontal gal.leria 

fn1:travesser de subjecció d'alumini extruit 46x84mm
fn2:subestructura tubular d'acer de perfils 100x100mm
fn3: coixí d'EFTE de 3 capes. Película exterior e 0.2mm, película interior e:0,1mm
fn4:Anclatge de sutentació tipus embut d'acer anoditzat.
fn5:làmina impermeable epdm e 1.2 mm.
fn6: xapa tapajunta e 1,5mm amb goteró.
fn7:perfil mettàlic de subjecció fassana.
fn8:làmina impermeable epdm e:1,2mm
fn9: aïllament llana de roca e. 150mm
fn10: acabat de plantxes d'al.lumini.

fassana nord EFTE
fn2 fn1fn3 fn4 

eh1:suport panells de vidre perfil d'acer mig HEB180.
eh2:superficie horitzontal de panells de vidre armat 3x7mm-resines+armat-3x7mm

eh3: perfil l de 100mm x 100mm e 10mm.
eh4: perfil doble c soldat 205mm x100mm

fn5:làmina impermeable epdm e 1.2 mm.

eh1
eh2
eh3
eh4

fusteria gal.leria 

fus1:premarc fusteria vidre fix.
fus2:marc d'acer anoditzat fusteria vidre fix75mm x 40mm.  

fus3:xapa tapajuntes e 1,5 mm.
fus4:travesser d'acer anoditzat 90mmx46mm.

 fus5:panell sandwich de zapa de zinc e 1mm amb aïllament 40mm.
fus6: xapa tapajunta e: 1,5 mm.

fus7:travesser d'acer anoditzat 75x40mm
fus8: perfil T de subjecció fusteria superior i inferior.

fus1
fus2
fus3

fus4
fus5

fus6

fus7
fus8

fus7

fus7:dintell porta travesser d'acer anoditzat 40x90mm
fus8: marc porta travesser d'acer anditzat 46x40mm

fn5 
fn6 

fn7 fn8 fn9 fn10

fn5

+0.00 M

+2.45 M

+2.60 M

+4.48 M

+3.80M

+4.05M

+5.32 M

+6.26 M

+11.20 M

+4.48 M

+3.80M

+4.05M

+2.45 M

+7.28 M

+7.03 M

+7.80 M

+13.75M
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