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detall envolvent metàl·lic

SITUACIÓ GENERAL DE LES SECCIONS ESTUDIADES

e 1/20 i 1/10

Secció horitzontal del gir de la façana
(envolventmetàl·lica)

S1

Els panells NET de Tecu permetran crear unes zones
amb llums tintades dels colors canviants del coure.

Perfils acer galvanitzat encastats al mur de formigó
Paviment metàl·lic (xapa perforada i pintada). Acabat rugós.

Panell de coure amb xapa grecada d'acer per rigiditzar-lo.
150x50x0,2cm
Perfil U d'acer galvanitzat

Fixacions d'acer galvanitzat
Tirant d'acer
Reixeta ventiació acer galvanitzat
Trasdossat autoportant Knauff e:10cm
Aïllament de llana de roca
Mur de formigó in situ 30cm

Per l'aspecte que se li vol donar a la
pell metàl·lica serà importantíssim que
el gir sigui el més net
possible i tingui l'aspecte de membrana
metàl·lica contínua

Panell de coure amb xapa grecada
d'acer per rigiditzar-lo 105x50x0,2cm
Perfil U d'acer galvanitzat

Fixacions d'acer galvanitzat
Perfil U subjecció de les dues estructures
Perfil U acer galvanitzat

Trasdossat autoportant Knauff e:10cm
Aíllament de llana de roca
Xapa metàl·lica llindar
Finestra abatible Technal Unicity amb
trencament de pont tèrmic

Ventilació forçada de la planta subterrani

Forjat de formigó pretensat
Doble jàssera h:57cm alveolar
Pers de connexió entre la jàssera i la prellosa
Capa de compressió
Paviment de formigó continu
Soldadura de totes les cares de la jàssera: encastament

4cm

4cm

Finestra Technal Unicity abatible

Biga encavallada de coberta formalitzada amb perfils
IPN 200 en l'estructura espacial i amb cèrcol perimetral
horitzontal IPE 180. Perfils units mitjançant unions
soldades espacials.

La soldadura es farà a partir de plaques perpendiculas a les quals es
soldaran els perfils espaciasl a sobre de la base formalitzada
en primera instància per la biga cèrcol horitzontal i els perfils
verticals que formalitzen l'alçada de l'encavallada.

Perfils IPE 200 creació volumetria de la coberta

Capa d'aïllant de llana de roca en forma de panells rígids

Làmina impermeable de cautxú

Xapa grecada e: 10cm

Canaló recollida aigües acer galvanitzat
Panell de coure amb xapa grecada d'acer per rigiditzar-lo.
150x50x0,2cm
Perfil U d'acer galvanitzat
Fixacions d'acer galvanitzat
Perfils L acer galvanit
Perfil de coberta en voladís
Espai per a ventilacions forçades i per facilitar l'obertura de forats
de servei en la façana carrer
Mur de formigó
Platines de soldadura

Panels de coure tipus NET per deixar passar la llum

Perfils IPN 180 bigues horitzontals cèrcol coberta

Panells de fals sostre Heraklit amb aïllament tèrmic i acústic suspès,
registrables i resistent al foc. Mides 50x45cm amb suports d'acer
galvanitzat

Envà Knauff autoportant
Porta de fusta DM

Pilar tub d'acer 10cm situats cada 1,5m que es
recolza sobre la jàssera

Perfils L de subjecció pilars de formigó

Perns de subjecció soldats al pilar

Jàssera recolzament pilars metàl·lics
Perfil IPN 180

Pilar metàl·lic

Passamà tub metàl·lic diàmetre 40mm

4cm


