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El Panelite IGU (unitat de vidre aïllant). Aquest producte 
té una molt bona presencia visual des de l’interior i des 
de l’exterior de l’edifici. La seva matriu en forma de niu 
d’abella permet una plena transparència quan es veu 
frontalment, però enfosqueix la visió del lloc quan es 
mira des d’angles oblics, creant un constant joc de llum, 
moviment i percepció. De nit, l’efecte és el contrari i la 
façana ofereix espectaculars efectes de llum i color quan 
es contempla des del carrer.
A més dels efectes visuals, el panell assegura un alt 
rendiment tècnic. La combinació de la matriu de niu 
d’abella i les superfícies  de vidre personalitzat propor-
ciona un excel·lent rendiment tèrmic i bona resistència al 
vent per als nivells de Chicago.

A = acabat de vidre
B = matriu de niu d’abella
C = matriu + acabat + separador / segellat = unitat hermeti-
cament segellada
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E Estructura

E1 Forjat col.laborant de xapa grecada d’acer e: 1mmm
E2 Tirant d’acer RHS 350.250.8
E5 Perfil IPE 500

F Façana

F1 Vidre laminat format per vidre trempat e: 19mm
F2 Fixacions puntuals d’acer inoxidable Ø 120mm
F3 Barra a tracció d’acer inoxidable Ø 14mm
F4 Barra d’acer inoxidable Ø 90mm
F5 Barra d’acer inoxidable Ø 35mm
F6 Emparrillat d’acer tipus Tramex
F7 Fusteria abatible d’acer tipus Janisol (Jansen) amb
            roptura de pont tèrmic
F8 Fusteria fixe amb marc ocult d’acer tipus Janisol (Jan
           sen) amb roptura de pont tèrmic
F12 Tancament de vidre tèrmic tipus Panelite. Vidre trempat 
           de seguretat 10 + cambra 15 (matriu de niu d’abella) 
           + vidre laminat de seguretat 2x4
F14 Panell sandwitch d’alumini amb part superior reblerta 
           amb llana de roca de e:10 mm i part inferior buida 
           amb perforacions al panell d’alumini per permetre la 
           ventil.lació.

I Interior

I1 Terra tècnic tipus Freelay composat per baldoses  
            de 600x600x32 mm. Acabat de linoleum slata 
            grey.
I2 Suport regulable d’acer
I3 Làmina de vinilo e: 5mm
I4 Paviment de parquet
I5 Recolçament elàstic e: 20mm
I6 Capa de morter armat
I7 Làmina de polietilè reticulat per el contacte directe 
            amb el formigó
I8 Capa de Copopren de e: 40mm i 150 kg/m3 (85 
           dB) (atenua les vibracions)
I15 Doble placa rígida de fibrosilicats MO
I16 Suport antivibratori tipus Senor 4360
I17 Fibra mineral de e: 50mm i 70kg/m3
I18 Doble capa de guix laminat de e:15mm amb làmi
           na a la cara interior de butilo
I19 Junta elàstica de neoprè

AULES DE MÚSICA I DANSA. CAIXES FLOTANTS.
Les aules de música i dansa es tractaran com a caixes flotants independents 
tant del distribuïdor com entre elles.
Això s’aconsegueix mitjançant els següents elements:

Paviment: Per tal d’assegurar aquest comportament independent, es realitza 
per a cada una de les aules, una llosa flotant col.locada sobe una base es-
morteïdora sobre el forjat, evitant així el pas del so a través de l’estructura. 
Sobre aquesta llosa flotant es col.loca un paviment de parquet.

Paraments: La separació entre les aules, ha de respectar també aquesta 
idea d’independència, així doncs, es realitza mitjançant envans de cartró 
guix de doble full amb llana de roca dins la cambra. Cada un dels fulls es 
recolza sobre la llosa de l’aula a la qual pertany i no poden tenir cap punt 
de contacte entre ells doncs hi hauria transmissió del so. A més a més, es 
potencia la versatilitat de cada una de les aules amb la col.locació de corti-
nes als paraments que permeten variar el grau d’absorció de les superfícies 
i redueixen la possible aparició d’ones estacionàries entre paraments paral.
lels.

Soste: Es composa de doble placa de cartró guix, penjada del forjat per 
uns soports antivibratoris, i sobre la qual es col.loca una manta de llana de 
roca.

Obertures: Les portes han d’impedir que el so de cada aula arribi a les au-
les adjacents mitjançant el distribuïdor. Tant és així que cal utilitzar bastidors 
amb dos o més galzes i perfils de goma perimetrals.
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