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LLEGENDA

H01. Llamborda de 25x11x5cm VIA-VERDE d’ICA
H02. Capa de protecció de terra vegetal
H03. Subbase de sorra e= 3cm
H04. Capa separadora (Geotèxtil filtrant)
H05. Làmina de polietilè rígid amb gobelets
H06. Làmina bituminosa impermeabilitzant protegida contra arrels
H07. Aïllament tèrmic de plaques rígides de poliestirè extrudit e= 6cm
H08. Formigó cel.lular de pendents
H09. Emmacat de graves perimetral
H10. Placa alveolar C-25
H11. Capa de compressió amb malla d’acer electrosoldada
H12. Fals sostre de plafons acústics tipus HERAKLITH
H13. Tauler de fusta d’Iroko de secció rectangular 150x30mm
H14. Llistó de fusta d’Iroko de secció 80x100mm
H15. Capa de protecció de morter de ciment e= 3cm
H16. Làmina impermeabilitzant bituminosa bicapa adherida auto  
     protegida
H17. Desaigua
H18. Solera a base d’encadellats ceràmics (100x25x4cm)
H19. Muret de suport de la solera a base supermaons (50x20x7cm)
H20. Muret de separació a base de maó calat (29x14x9)
H21. Paviment de pedra natural de Sant Vicenç acabat flamejat de   
     30x40x2cm
H22. Capa de morter de regulació 
H23. Solera de formigó  amb doble malla electrosoldada e= 25cm
H24. Capa separadora (Geotèxtil filtrant)
H25. Emmacat de graves e= 15cm
H26. Terreny natural
H27. Sabata correguda de formigó armat
H28. Formigó de neteja
H29. Parquet de Roure massís tipus DINESSEN
H30. Rastrells de fusta de pi de secció 40x60mm
H31. Solera de formigó  amb doble malla electrosoldada e= 20cm
H32. Riosta de fonamentació R3
H33. Paviment flotant de pedra natural de Sant Vicenç acabat  
     flamejat de 30x40x4cm
H34. Suport regulable
H35. Paviment continu a base de diverses capes de resines de  
     metil metacrilat barrejat amb àrids de quars e= 6mm
H36. Subbase de regulació i formació de pendents de formigó cel.lular
H37. Downlight GALA de la casa LAMP
H38. Xapa de zinc prepatinada de 0,65 mm de gruix amb junta alçada
H39. Feltre de polietilè d’alta resistència tipus DELTA MS
H40. Tauler aglomerat e=2cm
H41. Aïllament tèrmic de plaques rígides de poliestirè extrudit e= 8cm
H42. Rastrells de fusta de pi de secció 60x150mm
H43. Perfil HEB-240 de l’estructura principal
H44. Solapament de la xapa de zinc
H45. Corretja estructural IPE-160
H46. Tirant metàl.lic de suspensió del fals sostre
H47. Taula de fusta de roure encadellat de 15cm d’amplada i  
     altura variable e= 3cm
H48. Entramat de llates de DM per a la subjecció del fals sostre
H49. Parquet de fusta de roure encadellat e= 3cm
H50. Placa alveolar de fusta RF-60 de la casa LIGNATUR de secció           
     16x100cm
H51. Fals sostre de plaques de cartró-guix fixades a una    
     estructura metàl.lica sospesa del forjat
H52. Canaló de xapa de zinc
H53. Pèrgola a base d’un entramat de perfils tubulars d’acer  
     inoxidable de secció 80x250mm
H54. Zona massissada entre plaques alveolars
H55. Formació de canaló de recollida d’aigües
H56. Llamborda de 20x10x8cm de BREINCO
H57. Solera de formigó amb doble malla electrosoldada e= 30cm
H58. Tauler de fusta de roure massissa   e= 3cm
H59. Entramat de perfils tubulard de secció quadrada 50x50mm d’hacer
H60. Perfil IPE-160 de l’estructura principal

V01. Mur de pedra existent
V02. HEB-160 (Necessari pel procés d’estintolament)
V03. Trasdossat de plaques de cartró-guix 
V04. Jàssera de formigó armat 
V05. Perfil tubular de secció rectangular 100x300x6mm d’acer  
     inoxidable
V06. Tauler de fusta d’Iroko de secció 300x40 mm
V07. Angular de 40x40mm a base de dos platines d’acer inoxidable  
     soldades a 45º  e= 10mm
V08. Angular de L 40x100mm a base de dos platines d’acer   
     inoxidable soldades a 90º  e= 10mm
V09. Planxes estirades d’alumini 2500x800mm
V10. Angular metàl.lic L 120x120 d’acer inoxidable fixat mecànicament
V11. Cèrcol perimetral
V12. Perfil tubular de secció rectangular 100x300x6mm d’acer  
     inoxidable (suport de corredera)
V13. Estructura de porta corredera a base de perfils tubulars  
     d’acer inoxidable
V14. Tancament de xapa d’alumini plata mate amb aïllament tèrmic
V15. Porta corredera amb perfilaria d’alumini plata mate amb  
     trencament de pont tèrmic model Gti de la casa TECHNAL amb  
     doble vidre CLIMALIT (6+4+6)
V16. Pilar metàl.lic HEB-240
V17. Tub de secció circular (40mm de diàmetre) d’acer inoxidable
V18. Perfil tubular de secció rectangular 50x20mm d’acer inoxidable
V19. Xapa d’alumini microperforada
V20. Muntant vertical tubular de secció rectangular 50x20mm  
     d’acer inoxidable
V21. Peça prefabricada a taller de formigó armat (ARUMÍ)
V22. Espàrrec d’ancoratge
V23. Perfil metàl.lic “U” d’acer inoxidable d’unió entre la peça  
     prefabricada o la base estructural
V24. Perns del 12
V25. Jàssera metàl.lica HEB-240
V26. Pilar metàl.lic HEB-240
V27. Projector GREEN 190 de la casa LAMP
V28. Platina d’acer inoxidable 200x40x10mm soldada a estructura  
     de façana
V29. Subestructura d’alumini de suport a la planxa de xapa   
     grecada d’alumini
V30. Planxa de xapa grecada d’alumini
V31. Jàssera tipus de formigó armat
V32. Mur de fàbrica de bloc de formigó 20x20x40
V33. Muntants decoratius de fusta de roure sense tractar de  
     secció 25x10 cm
V34. Vidre fixa amb perfilaria d’acer inoxidable amb trencament  
     de pont tèrmic amb doble vidre CLIMALIT (6+4+6)
V35. Banda elàstica de neoprè
V36. Placa alveolar C-10
V37. Llosa prefabricada de formigó armat
V38. Angular metàl.lic L 200x200 d’acer inoxidable 
V39. Angular de 60x60 a base de dos platines d’acer inoxidable  
     soldades per rigiditzar la cantonada de la coberta.
V40. Cartel.la d’acer inoxidable soldada a l’estructura principal
V41. Perfil HEB-240 de l’estructura principal
V42. Formació del goteró
V43. Vidriera amb perfilaria d’alumini plata mate amb trencament  
     de pont tèrmic de la casa TECHNAL amb doble vidre CLIMALIT  
     (4+4/5/6+6)
V44. Muntant vertical tubular de secció rectangular 80x150mm  
     d’acer inoxidable
V45. Conducte d’impulsió d’aire
V46. Barana de vidre laminar 8+8    h= 1,10m
V47. Perfil metàl.lic “U” d’acer inoxidable 
V48. Perfil IPE-160 de l’estructura principal
V49. Muntant vertical tubular de secció rectangular 30x60mm  
     d’acer inoxidable
V50. Mur de fàbrica de maó calat (14x29x9cm)
V51. Acabat enguixat a bona vista amb guix YG acabat lliscat amb  
     guix YF i pintat amb pintura plàstica netejable de color blanc
V52. Xapa de zinc prepatinada de 0,65 mm de gruix amb junta alçada
V53. Feltre de polietilè d’alta resistència tipus DELTA MS
V54. Tauler aglomerat e=2cm
V55. Aïllament tèrmic de plaques rígides de poliestirè extrudit e= 8cm
V56. Rastrells de fusta de pi de secció 80x40mm
V57. Muntant vertical tubular de secció rectangular 50x100mm  
     d’acer inoxidable soldat a l’estructura principal
V58. Sòcol de pedra de sant Vicenç e= 2cm
V59. Taula de fusta de roure encadellat de 15cm d’amplada i  
     altura variable e= 3cm
V60. Perfil metàl.lic “U” a base de platines d’acer inoxidable  
     soldades a 90º e= 10mm
V61. Envà de fàbrica de supermaó (50x20x7cm)
V62. Rajola de gres blanc mate
V63. Perfil HEB-200 de l’estructura principal
V64. Escopidor de xapa d’alumini plata mate
V65. Replè de graves compactades
V66. Làmina protectora tipus DELTA DRAIN
V67. Mur de formigó armat 
V68. Jàssera de coronació del mur pantalla
V69. Tub de drenatge
V70. Base del mur pantalla

TANCAMENT FAÇANA

La voluntat de construir un envolvent continu dels volums que contenen el programa industrial, administratiu 
i de serveis (vestíbul, bar i restaurant) obliga a escollit un material prou versàtil com per poder  amagar 
una obertura o mur cec i donar una imatge homogènia des de l’exterior.
Aquest efecte el podem aconseguir utilitzant una planxa estirada d’alumini tipus “deployé”, que donarà 
un cert relleu al pla de façana i permetrà l’entrada d’aire i llum allà on ens interessi contrastant, 
intencionadament, amb el pavelló de recepció. Aquest estarà folrat, tant en els plans horitzontals com en els 
verticals, de xapa de zinc prepatinat de 0,65 mm de gruix amb junta alçada, donant una imatge més hermètica.
Aquests plans continus estaran trencats per una sèrie d’elements tubulars verticals col•locats aleatòriament 
que donaran un cert ritme de verticalitat al conjunt i trencarà les proporcions d’horitzontalitat de 
l’edifici.
El sistema constructiu consisteix en un element estructural a base de perfils tubulars de secció rectangular 
100x300mm (A) col•locats de manera vertical i fixats mecànicament, a través d’un angular metàl•lic d’acer 
inoxidable (B), a un element resistent (forjat, mur de formigó armat, perfil metàl•lic...). En aquests perfils 
tubulars s’hi soldarà (a taller) cada 1,20m una platina d’acer inoxidable 200x40x10 (C) que servirà de base 
d’unió del perfil angular 40x40mm a base de dos platines d’acer inoxidable soldades a 45º (D) i que serviran 
de suport base per cargolar-hi la malla formada per planxes estirades d’alumini 2500x800 mil•límetres.

 

A. Perfil tubular de secció rectangular 100x300x6mm d’acer inoxidable.
B. Angular metàl•lic L 120x120 d’acer inoxidable de suport a l’estructura de façana i fixat mecànicament a 
un element estructural (forjat , mur de formigó armat, perfil metàl•lic...).
C. Platina d’acer inoxidable 200x40x10mm soldada a estructura de façana “A”.
D. Angular de 40x40mm a base de dos platines d’acer inoxidable soldades a 45º i collades al suport C.
E. Planxes estirades d’alumini 2500x800mm collades al suport “D”.

E01. Tubular metàl.lic de 100x15mm
002. Planxa metàl.lica de 2mm de gruix d’hacer soldada polida i pintada de color blanc
E03. Muntants verticals d’acer 80x80x4mm soldats als horitzontals i ancorats a la llosa ceda 1,20/1,50m
E04. Sòcol de pedra natural de Sant Vicenç e= 2cm
E05. Paviment de pedra natural de Sant Vicenç e= 2cm
E06. Formació de graó de gruix variable
E07. Tubular metàl.lic de 80x80x4mm ancorat amb tacs químics
E08. Llosa de formigó armat vista
E09. Planxa metàl.lica doblegada
E10. Tub circular d’hacer inox de 30mm de diàmetre
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