
perfil tubular horitzontal d'acer (300x600x15 mm), estructura principal

xapa d'acer clipada, remat de coberta

xapa d'acer cargolada a estructura, suport de remat de coberta

canal de doble xapa d'acer amb aïllant tèrmic de 5 cm

perfil tubular d'acer cargolat a bigues secundàries, suport de façana interior

placa de guix laminat de 15 mm amb barrera de vapor i poliestirè extruït de 5 cm

coixí de neoprè, junt de dil·latació del sostre

placa de guix laminat amb perforació aleatòria de 15 mm, acabat de fals sostre

llana de roca de 35 mm, aïllant termic i absorbent acustic

làmina impermeable autoprotegida de silici amorf de 10 mm amb cèl·lules

fotovoltàiques integrades, acabat de coberta

poliestirè extruït de 8 cm, aïllant tèrmic

formigó cel·lular, formació de pendents

sostre de formigó armat de 15 cm amb xapa col·laborant d'acer

estructura de perfils d'acer penjats, soport de fals sostre

sostre de formigó armat de 15 cm amb xapa col·laborant d'acer

formigó cel·lular de 3 cm, capa de nivellament

parquet flotant de tarima massissa de teka de 2 cm, acabat de paviment

perfil HE 600 B d'acer, corretges suport del sostre

biga gelosia formada per perfils HE 300 M, estructura secundària

perfils de vidre en U posats en cambra estanca i segellats (400x57x10 mm),

full exterior de façana

vidre laminar 10+10 mm amb làmina translúcida, full interior de façana

xapa d'acer clipada, remat de fusteria de façana

perfil L d'acer cargolat a estructura principal, suport de fusteria de façana

full d'estora translúcida, sistema motoritzat de control lumínic

perfil tubular vertical d'acer (300x600x15 mm), estructura principal

perfil U d'acer soldat, fusteria de façana

perfil tubular d'acer cargolat a estructura principal, suport de passera de manteniment

religa d'acer (70x70x10 cm), passera de manteniment de façana

perfil tubular d'acer cargolat al sostre, suport de passera de manteniment

sostre de formigó armat de 15 cm amb xapa col·laborant d'acer

formigó cel·lular de 3 cm, capa de nivellament

parquet flotant de tarima massissa de teka de 2 cm, acabat de paviment

llana de roca projectada de 8 cm, aïllant tèrmic

placa de guix laminat amb xapa d'alumini, acabat de fals sostre exterior

llana de roca de 35 mm, aïllant tèrmic i absorbent acústic

full d'estora negra, sistema motoritzat d'enfosquiment

placa de guix laminat amb barrera de vapor de 15 mm i poliestirè extruït de 5 cm,

tancament de fals sostre

reixa de religa d'acer (50x200x3 cm), ventil.lació de cambra de façana

biga gelosia formada per perfils HE 300 M, estructura secundària

perfils de vidre en U posats en cambra estanca i segellats (400x57x10 mm),

full exterior de façana

perfil tubular vertical d'acer (300x600x15 mm), estructura principal

reixa d'entrada d'aire, aportació per climatització

xapa d'acer clipada, remat de fusteria de façana

vidre doble amb cambra (6+12+6 mm) en fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic

sostre de formigó armat de 15 cm amb xapa col·laborant d'acer

terra continu de formigó amb resines epoxídiques de 20 mm, acabat de paviment interior

llana de roca projectada de 8 cm, aïllant tèrmic

formigó cel·lular de 3 cm, capa de nivellament

lloses de formigó prefabricades (300x100x4 cm), acabat de paviment exterior

perfil de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i trenca-aigües exterior

làmina drenant de PVC de 1 mm

làmina impermeable de doble tela asfàltica de 2.5 mm (5 mm)

mur de contenció de terres de formigó armat de 50 cm

placa de guix laminat sobre estructura d'acer i aïllament tèrmic

de llana de roca de 5 cm, trasdossat interior

terra continu de formigó amb resines epoxídiques de 20 mm, acabat de paviment

formigó cel·lular de 2 cm, capa de nivellament

sostre de formigó armat en dues direccions, llosa massissa de 15 cm

poliestirè extruït de 6 cm, aïllant tèrmic

làmina impermeable de doble tela asfàltica de 2.5 mm (5 mm)

estrats de graves de diferents tamanys, sistema de drenatge

formigó cel·lular de 15 cm, capa de neteja

conducte ce clavagueram, sistema de sanejament

sabata correguda de formigó armat de 200x90 cm, fonamentació

formigó cel·lular de 10 cm, capa de neteja

full d'estora translúcida, sistema motoritzat de control lumínic
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