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Vista consulta tipus planta baixa

Vista sala polivalent de rehabilitació

Vista sala d'espera planta baixa

Vista administració planta primera

CONSULTA TIPUS

L'ampliació del cap consta de 2 consultes destinades a urgències a planta baixa i 3 destinades a rehabilitació a planta primera. Totes tenen
15,40m2 de superfície útil, amb una porta secundaria per comunicar-se entre elles des de l'interior. Amb una alçada lliure de 3,05m a planta
primera i de 3,20 a planta baixa.

El mobiliari es compon d'una camilla reclinable, un armari baix amb una pica incorporada i la taula del doctor amb calaixera i prestatges propers.

Les consultes de planta baixa tenen il·luminació natural a traves d'una finestra correguda alta, a 1,8 d'alçada fins a sostre, amb panys
corredissos per la ventilació. En canvi, les consultes de planta primera tenen tota la façana vidriada, amb panys superiors oscilobatents per la
ventilació. Tots els vidres de les consultes seran translúcids per donar intimitat al pacient.

Al estar totes orientades a est, les consultes de planta primera tenen com a protector solar les lames verticals de fusta de la façana, i les
consultes de planta baixa es protegeixen amb el voladiu creat per la passera de les lames.

El moble de la pica té un sòcol de 20cm de gresite blanc (de 5x5) per protegir el pladur de l'humitat, on s'aprofita per col·locar a l'altre extrem del
taulell els endolls complint amb el radi de separació necessari d'1 metre amb zones humides.

Tots els envans interiors tenen aïllament de llana de roca de 6cm per complir amb el coeficient acústic.

El clima funciona amb reixes d'impulsió col·locades sobre la porta i reixes de retorn col·locades a una zona baixa de l'envà. Per facilitar la
comunicació superior dels conductes d'impulsió es fa un desnivells de sostre entre el passadís i les consultes (també es podrien incloure les
aules de planta tercera) per deixar pas.

Consultes planta primera

S2

S1

S2

S1

S4S3

S4S3

Secció 1

Secció 2

Secció 3 Secció 4


