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Llegenda
1 : Perfil metàl·lic de 120x60 x 2mm que conforma la
barana, soldada al pilar.
2: panell de fusta tricapa d'avet que conformarà la
barana opaca i el rètol de les paràdes
3: Paviment continu lliscat amb resines epoxi
4: Tub del terra radiant.
5:Aillament poliestirè extrudit e:4 cm
6:Llosa de formigó armat de cantell 20cm,
recobriment de 3cm.
7: Pilar de perfil metàl·lic 120 x 60 x 6mm
8:Lluminària de carril "Palco" de la marca Iguzzini
9: Lluminària encastada "Easy" de la marca Iguzzini
10: Falç sostre de deploye
11: Tancaments de la parada de cartró guix pintat de
negre.
12:Perfil metàl·lic 40 x 20 x 2mm que suporta el
vidre del mostrador de carnisseria.
13: Reixa de ventilació del sistema de refrigeració
del mostrador.
14: Zona per emmagatzemar productes de la parada.
15: Compressor i evaporador per refrigerar el
mostrador

16: Morter de perlita i ciment de densitat 350kg/m³
17: Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
18: Morter de resines epoxi per a capa d'acabat, per
a paviment continu.
19: Canaló de recollida d'aigua de neteja de les
parades.
20: Aixeta tipus industrial amb allargament per
facilitar la neteja.
21: Pica metàl·lica de 40 x 25 cm

22: Calaixera per guardar/emmagatzemar productes.
23: Rodes tipo tren radi 4cm per moure el
moble-parada
24: Rail encastat a la llosa de formigó
25: Calaixera per als productes del cafe, tes, etc
26: Aixeta monocomandament petita per a barra
27: Xapa d'acabat de fusta d'avet
28:  Moble nevera a base de cartró guix, aïllament i
xapa d'acer inox on hi hagi contacte amb aliments.
29: Panell de fusta tricapa d'avet
30: Xapa d'acer inoxidables que corona el mostrador
en cas de peixateries i fuiteries.

Parada Mercat

Barra altell

Parada Setmanal

Mostrador peixateira

Mostrador sense refrigeració

Alçat parada e 1:20

Planta parada e 1:20

Secció parada e 1:20

Planta parada oberta e 1:20

Planta parada tancada e 1:20

Alçat parada oberta e 1:20

Alçat parada tancada e 1:20

Secció parada oberta e 1:20

Secció parada tancada e 1:20

Axonometria
Secció barra  e 1:20

Secció barra  e 1:20

Parades del mercat
Generalitats:
La parada del mercat visualment es vol conseguir
que siguin molt semblants.
Variarà segons els producte que es vengui en els
diferents aspectes:
- El mostrador:

Variarà segons sigui carnisseria, 
peixateria o d'altres, si necesiten refrigeració
o no, les peixateries portaran un desaigüe pel
desgel.

-Pica:
Segons les necessitats dels paradistes, la
parada tindrà pica o no, en el cas de les 
peixateries sempre en portarà per netejar el
peix.

- La il·luminació:
La tipologia de lluminària triada permet 
incorporar diferents filtres per resaltar els
diferents colors dels productes expossats
*Veure làmina d'il·luminació.

La nevera per conservar el producte d'un dia per
l'altre, és una nevera de tipus industrials, de dues
fulles amb capaciatat de 1200 litres.
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