
03. TANCAMENT  VERTICAL INTERIOR ENTRE MÒDULS
sistema de partició format per dues estructures metàl·liques, amb dues pla-
ques de cartró guix laminat a totes dues cares i cargolades a cada costat 
exterior de les mateixes, llana mineral de clase A1. Acabat interior amb 
taulells d’OSB de 250 x 125 x 1,8 cm.

04. TANCAMENT INTERIOR-  ZONES HUMIDES
sistema format per dues plaques de cartró guix hidrofugues, laminat i car-
golat a cada costat de la subestrucutra metàl·lica. Acabat interior de l’ha-
bitació color blanc i acabat interior del bany amb rajoles de 31 x 61 cm 
model Berlin Ciment de GALA.

05. ESTRUCTURA
constituïda per pilars de formigó armat de 30 x 30 cm.

06. TANCAMENT INTERIOR - PORTA ACCÉS
porta d’accés als mòduls habitacionals de fusta d’iroko vernissada de se-
guretat constituïda per una part fi xe de 25 x 270 cm amb vidre translúcid 
de seguretat i porta massissa de 110 x 220 cm i sobre d’aquesta una fi nes-
tra oscil·lobatent de 110 x 50 cm per garantir la ventilació creuada.

07. TANCAMENT INTERIOR - PORTA CORREDISSA
porta corredera escamoteable Syntesis Line de Eclisse massisa i lacada 
color blanc.

09. TANCAMENT DUTXA
mampara corredissa amb vidre de seguretat translúcid. 

09. BARANA
constituda per passamans de platina d’acer galvanitzat de 50 x 10 mm, 
muntants de platina de 50 x 10 mm cada metre anclada sobre perfi l en L 
al forjat i rodons circulars massissos de Ø 12 mm cada 10 cm d’acer galva-
nitzat i pintat, h= 1,10 m.

10. PAVIMENT INTERIOR - HABITACIÓ
constituït per paviment de llistons de fusta d’auró de 120 x 20 x 2 cm sobre 
rastells de fusta de 8 x 6 cm.

11. PAVIMENT INTERIOR - BANY
constituït per rajoles anti - lliscat de  31 x 61 cm model Berlin, color ciment 
de GALA agafat amb pasta de ciment color blanc.

12. PAVIMENT EXTERIOR - BALCÓ
constituït per capa de microciment lliscat de 2 mm d’espessor.
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01. TANCAMENT EXTERIOR
constituït per paret de fàbrica de maó tipus calat de 28 x 13,5 x 7.5 cm (a 
la planta baixa) i 28 x 13,5 x5 cm ( a les plantes superiors)  de Piera Eco · 
Ceramica tipus Eco Gres OXFORD Flaseado amb una textura llisa agafats 
mitjançant morter de ciment, amb arrebossat interior i recolzats sobre un 
perfi l angular galvanitzat i lacat en forma de L fi xat mitjançant tirants de 
pletina al forjat, armat amb Murffor cada 60 cm, cambra d’aire de 5 cm 
de gruix, aïllament de poliestirè extrudit de 8 cm de gruix tipus ROOFMATE i 
acabat amb doble capa de cartró guix, Knauf Standard A i Knauf Diamant 
DHFI tallafoc i aïllament acústic, subjectades amb cargols autorrosscants 
als muntants i travessers metàl·lics. Acabat interior color blanc.

02. TANCAMENT EXTERIOR FUSTERIA D’ALUMINI
constituÏt per fi nestra Unicity de Technal amb trencament de pont tèrmic 
d’alumini lacat color gris fosc i premarc d’alumini amb un vidre laminar 
amb cambra d’argón 4 +4 /15 / 6 baix emissiu.

PLANTA MÒDUL COMPARTIT   

MATERIALITAT INTERIOR

MÒDUL HABITAICIONALS

MATERIALITAT EXTERIOR

PAVIMENT EXTERIOR

Rajoles anti- lliscat de 31 x 61 
cm model Berlin Ciment de la 
casa GALA per al paviment i les 
parets del bany.

PAVIMENT BANY

Rajoles de 30 x 30 cm model 
Mesh Berlin Ciment de la casa 
GALA per a les parets de la dut-
xa.

PAVIMENT HABITACIÓ

Llistons de fusta de arce de 120 
x 20 x 2 cm.

PAVIMENT BALCÓ

Acabat amb una capa de mi-
crociment lliscat de 2 mm d’es-
pessor color atracitade la casa 
INGREMIC

PORTA CORREDERA

Porta corredera escamoteable 
per a la separació dels banys i 
les habitacions als mòduls com-
partits model Syntesis Line de la 
casa Eclisse.

ACABAT INTERIOR 

Acabat intetior de taulells 
d’OSB de 250 x 125 x 1,8 cm de 
la casa GABARRÓ.

Peces de llamborda TEGULA - 
ART color arena de 24 x 16 x 7 
cm  de la casa BREINCO.

PAVIMENT PASSATGE

DETALL TROBADA FÀBRICA DE MAÓ CANTONADA PLANTA BAIXA

Peces de llamborda TEGULA - 
ART color arena de 24 x 16 x 7 
cm  de la casa BREINCO.

PAVIMENT  EXTERIOR PATI RESIDÈNCIA

MOBILIARI INTERIOR - HABITACIÓ

Cadira de 45 x 48 x 69 cm model 
Duo Wood Barstool d’Offecct.

MOBILIARI INTERIOR - BANY

Vàter de porcellana suspès 
compacte amb sortida a paret 
de 48 x 36 x 40 cm model MERI-
DIAN de la casa ROCA.

Rentamans de porcellana so-
bre encimera de 42 x 42 x 23 cm 
model BOL de la casa ROCA.

Tarima Ipe exterior de peces de 
secció 100 x 22 mm de la casa 
+MADERA.
També s’ultilitzara la mateixa 
fusta per a les jardineres i la pér-
gola.

VEGETACIÓ

Ginkgo Biloba

Jacaranda Mimosifolia

Acer Rubrum (Auró vermell)

IL·LUMINACIÓ

Indoor Led Luminaires de la 
casa OSRAM

Frame 25 llum vertical de la 
casa  LAUFEN.

Paret de fàbrica de maó tipus calat de 28 x 13,5 x 7.5 cm (a la 
planta baixa) i 28 x 13,5 x5 cm ( a les plantes superiors)  de Piera 
Eco · Ceramica tipus Eco Gres OXFORD Flaseado amb una tex-
tura llisa.
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