
DV

DV

DV

DVDV

DV DVDV

DV

1

6

13

14

33

34

35

2836

DV DV

DV

DV

DV

DV DV

11 12

15

2223

DV
25

26

27

E: 1/10DETALL VERTICAL 6.1

E: 1/10 E: 1/10 E: 1/10E: 1/10DETALL VERTICAL 6.2 DETALL VERTICAL 6.4 DETALL VERTICAL 6.6 DETALL VERTICAL 6.8 DETALL VERTICAL 6.10

DV-1: Tancament: Vidre doble: vidre de seguretat 2x6mm + buit 6mm + vidre baix emissiu 8mm.
DV-2: Tancament: Vidre doble, cambra d’aire ventilada 100mm, panell sandvitx fet in situ: tauler fusta-ciment 
          12mm + aïllament de cel·lulosa 80mm + tauler OSB 12mm, trasdossat de tauler enllistonat 12mm.
DV-3: Tancament: Xapa d’acer nervada prelacada sobre rastrells de fusta 30x30, panell sandvitx prefabricat: 
          tauler de fusta-ciment 12mm + poliestirè expandit 80mm + tauler de fusta--ciment 12mm, cambra d’aire 
          45mm, acabat interior tauler enllistonat 12mm.
DV-4: Tancament: Vidre doble: vidre de seguretat reflectant 2x6mm + buit 6mm + vidre baix emissiu 8mm, 
         aïllament de poliestirè expandit pintat negre 50mm, mur de formigó armat 400mm.
DV-5: Coberta: Nivell de vegetació, capa de substrat 100mm, feltre protector, capa drenant Floraset FS 75mm, 
         feltre protector, aïllament de poliestirè expandit 100mm, làmina impermeable, forjat col·laborant 60+100mm, 
         fals sostre doble tauler de cartró guix pintat clar.
DV-6: Coberta: Paviment de peces de pedra natural amb junta oberta 30mm, llit de sorra 10mm, capa de grava 
        40mm, feltre protector, capa drenat Stabilodrain SD 35mm, feltre protector, aïllament de poliestirè expandit 
        100mm, làmina impermeable, forjat col·laborant 60+100mm, fals sostre de doble tauler de cartró guix 
        pintat clar.
DV-7: Coberta: Nivell de vegetació, capa de substrat 100mm, feltre protector, capa drenant Floraset FS 75mm, 
       feltre protector, aïllament de poliestirè expandit 100mm, làmina impermeable, forjat col·laborant 100+100mm, 
       fals sostre de doble tauler de cartró guix pintat clar.
DV-8: Coberta exterior: Paviment de peces de pedra natural amb junta oberta 30mm, llit de sorra 10mm, capa de 
       grava 40mm, làmina impermeable, feltre protector, forjat col·laborant 60+100mm.
DV-9: Forjat interior: Paviment de gres ceràmic 15mm, capa de morter 40mm, panell aïllant llis per a terra radiant 
      30mm, forjat col·laborant 60+100mm, fals sostre de doble tauler de cartró guix pintat clar.
DV-10: Solera: Paviment de gres ceràmic 15mm, capa de morter 40mm, aïllament de poliestirè expandit 60mm, 
      solera de formigó armat 200mm, capa separadora de polietilè, capa de graves, terreny vegetal compactat.
DV-11: Solera: Paviment de gres ceràmic 15mm, capa de morter 40mm, panell aïllant llis per a terra radiant 60mm, 
      solera de formigó armat 200mm, capa separadora de polietilè, capa de graves, terreny vegetal compactat.

DV-12: Solera: Tauler DM 15mm, làmina elàstica 15mm, capa de morter 40mm, panell aïllant llis per a terra 
            radiant 60mm, solera de formigó armat 200mm, capa separadora de polietilè, capa de graves, terreny 
            vegetal compactat.
DV-13: Envà: Doble tauler de cartró guix pintat 2x15mm, cambra amb llana de roca 46mm, cambra buida 
           20mm, tauler de cartó guix 15mm, cambra amb llana de roca 46mm, doble tauler de cartró guix 2x15 
           amb làmina elàstica 5mm.
DV-14: Fals sostre: Doble tauler cartró guix, cambra amb llana de roca 46mm, doble tauler de cartró guix 
           amb làmina elàstica 5mm, panell acústic penjat.
DV-15: Trasdossat: Doble tauler de cartró guix 2x15mm amb làmina elàstica intermitja de 5mm, cambra amb 
          llana de roca 46mm, mur de contenció de formigó armat 400mm, làmina impermeable, làmina drenant.
DV-16: Trasdossat: Tauler acústic de fusta 15mm, rastrells 30x30mm, làmina absorbent.
DV-17: Trasdossat: Tauler de cartró guix 15mm, aïllament de llana de roca 46mm.
DV-18: Obertura pivotant d’eix horitzontal amb fusteria de fusta.
DV-19: Remat de xapa d’acer plegada.
DV-20:Lluminària tira LED monocolor blanc neutre amb difusor blanc opal.
DV-21: Reixa metàl·lica retorn de la ventilació mecànica.
DV-22: Religa d’acer sobre xapa d’acer soldada o perfil d’acer “L”.
DV-23: Maó massís.
DV-24: Capa de sauló sobre terra vegetal compactada.
DV-25: Panell sandvitx prefabricat d’acer amb aïllament.
DV-26: Muret de maó massís.
DV-27: Tub de drenatge sobre base de formigó pobre.
DV-28: Religa de drenatge per a escorrentia superficial.
DV-29: Jardinera per arbustos, terra vegetal 250mm.
DV-30: Mur de formigó armat 400mm sobre sabata correguda, acabat de pintura impermeable per a dipòsit 
         d’aigua.

DV-31: Solera de formigó armat 200mm amb acabat de pintura impermeable per a dipòsit d’aigua.
DV-32: Tub drenant.
DV-33: Perfil tubular rectangular 100x50x3 d’acer estructural.
DV-34: Orelleres de xapa d’acer.
DV-35: Banc de perfil tubular rectangular 100x50x3 d’acer estructural.
DV-36: Remat de xapa d’acer plegat.

DH-1: Tancament:  Vidre doble, cambra d’aire ventilada 100mm, panell sandvitx fet in situ: tauler fusta-ciment 
           12mm + aïllament de cel·lulosa 80mm + tauler OSB 12mm, trasdossat de tauler enllistonat 12mm.
DH-2: Obertura pivotant d’eix horitzontal amb fusteria de fusta.
DH-3: Pilar compost trasdossat.
DH-4: Fals pilar.
DH-5: Envà: Doble tauler de cartró guix 2x15mm amb làmina elàstica intermitja 5mm, cambra amb llana de 
           roca 46mm, doble tauler de cartró guix 2x15mm.
DH-6: Envà: Doble tauler de cartró guix pintat 2x15mm, cambra amb llana de roca 46mm, cambra buida 
          20mm, tauler de cartó guix 15mm, cambra amb llana de roca 46mm, doble tauler de cartró guix 2x15 
          amb làmina elàstica 5mm.
DH-7: Trasdossat: Doble tauler de cartró guix 2x15mm amb làmina elàstica intermitja de 5mm, cambra amb 
         llana de roca 46mm, mur de contenció de formigó armat 400mm, làmina impermeable, làmina drenant.
DH-8: Envà: Doble tauler de cartró guix 2x15mm amb làmina elàstica intermitja de 5mm, cambra amb llana 
         de roca 46mm, tauler de cartró guix 15mm.
DH-9: Tancament: Vidre doble: vidre de seguretat reflectant 2x6mm + buit 6mm + vidre baix emissiu 8mm, 
         aïllament de poliestirè expandit pintat negre 50mm, mur de formigó armat 400mm.
DH-10: Trasdossat: Tauler acústic de fusta 15mm, rastrells 30x30mm, làmina absorbent.
DH-11: Tancament: Vidre doble: vidre de seguretat reflectant 2x6mm + buit 6mm + vidre baix emissiu 8mm, 
         aïllament de poliestirè expandit pintat negre 50mm, mur de formigó armat 400mm, cortinatge fosc. 
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