
bastidor tubular d’acer galvanitzat 80.50.5 

tarima de wenguØ e=2cm

AMB TARIMA DE FUSTA
COBERTA PLANA INVERTIDA

gantxells de fixació

rastrells de fusta sobre plots

capa separadora geotŁxtil

capa separadora de polipropilØ-polietilØ

aplicació d’imprimació asfàltica
doble tela asfàltica adherides entre elles, previa

mimbell d’acer galvanitzat fixat mecànicament

pletines d’ancoratge del bastidor al forjat 

muret de maó de peu

perfil metàl•lic 5mm perimetral unit a la biga

tirant pel voladís (60cm)

evacuació d’aigües per fals sostre amb pendent <1%

montant d’alumini 100.50.5 coma  premarc

panell GRC closca de coronament e=2cm

GRC en closca (e=2cm) amb estructura de penjat

amb aïllant de mantes de llana de vidre (e=6cm)
estructura de penjament del fals sostre

fusteria d’alumini lacat tipus lumeal de technal, amb dues fulles corredisses

vidre doble transparent amb cambra 4/12/4 baix emissiu

GRC blanc tipus closca per a ocultar els pilars metàl•lics

Barana existent d’obra de fàbrica e=40cm

Barana existent de forja metàl•lica

montant inferior metàl•lic amb aïllament

canal de formigó polimer per a recollida ie vacuació d’aïgues

formació de pendents

amb rematat ceràmic
mur existent de planta superior de fàbrica de maó

nova capa de compressió e=5cm amb connectors en fred

i revoltons ceràmics
forjat existent amb bigueta existent de perfil I metàl•lic h=20cm

BALCÓ DEL SEGON PIS

ESPAI TAMPÓ DEL PRMER PIS

Mur de fàbrica existent e=40cm

estructura existent de revoltons i biguetes vista

façana interior de GRC aquapanel sobre montants

forada per perfils tubulars 50.50.8 fixada al forjat
estructura de penjament de les fusteries i façana

amb dues fulles corredisses
fusteria d’alumini lacat tipus lumeal de technal, 

vidre doble transparent amb cambra 4/12/4 baix emissiu

cel ras penjat, amb aïllant de llana de roca e=6cm

dues fulles practicables i dues capes (transparent i opaca)
fusteria existent(restaurada) de fusta amb 

formació de terra radiant i paviment de fusta amb htotal=15cm

montant inferior d’alumini amb aïllant i tapeta

tarima de fusta encadellada e=2,5cm

en fred a les biguetes de fusta
reforç del forjat amb malla electrosoldada i connectors 

i revoltó ceràmic h=20cm
forjat existent amb biguetes de fusta 

dintell existent amb arc de fàbrica de maó

fusteria existent de fusta amb dues fulles batents

reixa existent de forja

Nou forjat sanitari amb cassetons

pavimentació fidel a l’original

Encepat de formigó armat 1.2x0.65m

taladros de Ø20mm l=1,65cm cada 20cm

micropiloti tipus TITAN ISCHEBEK 73/53

ENCEPAT I PLANTA BAIXA

PISCINA DE LA COBERTA

piscina d’acer inoxidable acabat brillant e=3mm

muret amb contraforts metàl•lics embeguts

sabata existent de pedra 1x1.2m

canal per a recollida de desbordament "finlandØs"

OBERTURA PLANTA ÀTIC

barana de doble vidre transparent amb bœtil

peça de GRC closca amb montant per a la barana 

muret de maó de peu

GRC closca 2cm com a recobriment del pilar metàl•lic 

pilar HEB320 per a suport del forjat superior

barana existent de trams d’obra i forja

ESPAI COLINDANT DEL PRIMER PIS

pas d’instal•lacions

aïllant de llana de roca e=6cm

estructura de penjament del del ras

cel ras de cartró guix pintat de blanc

acabat enfoscat
mur existent de fàbrica de maó e=40cm amb

amb doble placa de cartró guix e=15mm
trasdosat del mur amb perfil doble de 46mm, 

aïllant de placa de llana de roca rígida e=6cm

entarimat de fusta clara

formació de terra radiant amb h=13cm

amb malla electrosoldada i connectors a les biguetes
reforç del forjat existent, capa de compressió e=5cm

sòcol de fusta clara 60x20mm amb cantons rectes

empotrament de la bigueta

espai pœblic/cafØ

apartaments

apartaments

forjt xapa col•laborant h=7cm, e=7mm, cc=10cm

biguetes IPE 120 cada 1,5 m
perfil IPE 550 amb connectors en fred

junta de GRC segellada amb silicona neutra com a trencaaigües

ACABATS INTERIORS

sòcol amb il•luminació LED integrada

acabat de tarima de fusta

segellada amb silicona neutra 
fixació cargolada al muret oculta a æles juntes,

espai calefactat

envolvent tŁrmic
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secció transversal cosntructiva preexistŁncia
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reforç de la biga existent
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cordó de reforç inferior

nou tensor amb passador

nou cordó de compressió de formigó
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