Estratègies d’actuació en la pell exterior de la façana d’interior d’illa

Estratègies d’actuació en la façana mitgera

Elements modificats

Elements conservats
enderroc del mur de
fàbrica de maó vist per
fer possible la entrada
de llum i ventilació naturals a l’interior dels
habitatges. la façana de fabrica de maó
convencional és substituïda per una façana
amb doble pell. la pell
interior amb solució de
KLH amb sistema de façana ventilada, i la pell
exterior amb elements
de protecció solar mòbils i orientables per a
una orientació sud-est

Elements modificats

u
ci es
ti
solsti

enderroc puntual del
mur de fàbrica de maó
vist per fer possible
la entrada de llum i
ventilació naturals a
l’interior dels habitatges. la façana mitgera
existent de fabrica de
maó és converteix en
el tester de l’edifici. es
milloren les condicions de confort tèrmic
i acústic amb un trasdosat de llana de roca i
tabic de KLH. es tracta
de la mateixa forma a
la part superior de la
façana amb acabat de
xapa metàl·lica.

muret de maó vist a planta àtic

rasilla ceràmica a vora de fojats

4m

elements de protecció solar de les mateixes dimensions que
els conjunts de lames
de la façana principal,
contribuïnt a la continuïtat entre les envolvents de l’edifici.

Elements conservats

degut a la orientació
nord-est i a l´ús atribuït als espais tocant a façana, no es
preveu cap tipus de
protecció solar per a
aquestes obertures

elements de protecció solar de les mateixes dimensions que
els conjunts de lames
de la façana principal,
contribuïnt a la continuïtat entre les envolvents de l’edifici.

acabat de xapa metàl·lica
en continuïtat amb la coberta
aplacat de marbre blanc

mur de fàbrica de maó vist

4m

continuïtat entre les dues façanes mantenint
les dimensions de les obertures i conservant la
continïtat de material (marbre) existent

1,2 m

1,2 m
tici
sols

rn
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lames de fusta orientables

rodes sobre guies
moviment de les correderes

continuïtat entre les dues façanes
mantenint les dimensions de les obertu-

e h a b i t a r
habitatge vinculat a treball a treball a la central de Telefònica de Via Augusta 177-183, Barcelona

Façana interior d’illa i façana mitgera
Ester Bayo Soler		

PFC etsav QP’12		

Tutor: Carles Marcos		

Tribunal: 4		

e : 1/200

22

