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 1. Acabat de formigó polit amb acabat 

antilliscament (e: 8 cm)

 2. Terra radiant

 3. Aïllament tèrmic i acústic a base de planxes de 

fibres de fusta tipus Gutex Thermofloor®  (e: 3 cm)

 4. Solera de formigó armat (e: 15 cm)

 5. Lamina impermeable de polietilè

 6. Capa de graves (e: 15 cm)

 7. Terra compactada

 8. Aglomerat asfàltic (e: 5 cm)

 9. Capa bituminosa de rodament (e: 2 cm)

10. Solera de formigó en massa (e:15 cm)

11. Formigó de neteja

12. Sabata correguda sota mur

13. Muret perimetral per elevar el KLH

14. Panell de fusta KLH® (e: 128 mm)  

15. Aïllament tèrmic i acústic a base de planex de 

fibres de fusta resistent a la humitat tipus Gutex 

Multitherm® amb la capacitat de collar els muntants 

directament sobre la seva suerfície  (e: 10 cm)

16. Muntants verticals de fusta (30x60 mm)

17. Lames de fusta de coníferes com és el pi de 

Flandes (12x2cm) en junta oberta (2 cm) tractades 

per a ser protegides dels agents atmosfèrics 

col·locades horitzontalment i de cantell com a 

acabat de façana i horitzontalment i planes com a 

protecció solar en obertures

18. Panell de fusta KLH® (e:78 mm)

19. Aïllament tèrmic i acústic a base de planxes de 

fibres de fusta tipus Gutex Thermoroom® (e: 6 cm)

20. Finestra practicable amb marc de fusta massissa 

i vidre de doble capa amb càmera d’aire

21. Finestra fixa amb marc de fusta massissa i vidre 

de doble capa amb càmera d’aire

22. Porta batent amb marc de fusta laminada i vidre 

de doble capa amb càmera d’aire

23. Trencaaigües metàl·lic amb un 10% de pendent, 

que actua d’ampit, collat sobre llistó de fusta 

(3x3cm) i separat del pla de façana 2 cm

24. Goteró de xapa metàl·lica de la façana ventilada

25. Trencaaigües metàl·lic amb un 10% de pendent 

que actua de remat de façana, tenint el goteró 

separat 2 cm d’aquesta

26. Muntants de fusta (10x5cm) que conformen una 

cambra d’instal·lacions. Susceptible de posar-hi 

algun tipus d’aïllament entre muntants si calgués.

27. Revestiment de taulers de fibres de mitjana 

densitat (MDF), produït amb fusta de pi. (e:35mm)

28. Membrana de vapor

29. Aïllament tèrmic i acústic a base de dues 

planxes sobreposades de fibres de fusta tipus Gutex 

Thermosafe® (e: 40 i 60 mm)

30. Làmina impermeable 

31. Làmina impermeable autoprotegida

32. Placa de fusta que actua de tapajunts (2x15)

33. Maneguets metàl·lics de rosca oposada per tal 

de compensar deformacions entre la coberta i les 

bigues de fusta laminada

34. Tac de fusta massissa

35. Biga perimetral de fusta laminada (128x350mm) 

que actua de congreny i de recollida del pes de la 

pèrgola

36. Xapa metàl·lica de recollida de les làmines 

impermeables elevat del pla de coberta 15 cm

37. Suports metàl·lics que fixen les jàsseres de la 

pèrgola

38. Jàsseres de fusta laminada de cantell variable

39. Bigues de fusta laminada (8x20 cm)

40. Peça metàl·lica en forma de U que serveix per 

collar les bigues de fusta laminada que actuen 

d’ombreig amb les jàsseres superiors

41. Lluminària de suspensió per tubs fluorescents 

d’alt rendiment tipus Libra d’iGuzzni®

42. Lluerna amb doble capa de vidre acrílic, color 

opac, amb sòcol aïllat i amb dispositiu d’obertura 

manual amb biela

43. Sistema d’ombreig de la lluerna mitjançant una 

reixeta de protecció i una malla d’ombreig amb un 

60% d’opacitat

44. Aïllament del sòcol mitjançant un element més 

dens recobert per una làmina impermeable per tot 

voltant i una xapa metàl·lica per la banda exterior

45. Canaló de xapa metàl·lica de 20cm de recollida 

en secció rectangular i 10cm de llengüeta sota 

làmina impermeable

46. Capa de sorra per tal de fer de llast i guanyar pes

47. Fusta perimetral que delimita l’escocell

48. Làmina antiarrels

49. Làmina geotèxtil

50. Protecció mitjançant panells filtrants tipus 

Geodrein®

51. Grava volcànica

52. Terra de replè

53. Terra vegetal

54. Tub de drenatge φ100m foradat per dalt

55. Pantalla on es poden visualitzar les arribades i 

sortides de tots els mitjans de transport

56. Biga centradora 

57. Biga perimetral de fusta laminada (128x515mm) 

que actua de congreny i de recollida del pes de la 

pèrgola

58. Lluminària de superfície tipus iRoll 65 d’iGuzzni®

59. Embornal lineal tipus U d’Ulma® acabat amb 

reixeta antisobreeiximent 

60. Sistema autoportant perquè s’hi enfili una 

planta a base de panells de filferro galvanitzat i 

barres d’acer tubulars que actuen de suport tipus 

Greenscreen®
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