
D01. Detall reforç sortints de façana   e. 1/10

D04. Detall porta balconera plegable   e. 1/10 D05. Detall porta corredissa superposada   e. 1/10 D06. Detall finestra oscil·lobatent  e. 1/10 D07. Detall finestra ocupable     e. 1/10

D02. Detall barana malla simple torsió   e. 1/10 D03. Façana opaca KLH   e. 1/10
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façana caixes interiors
· tauler estructural de fusta KLH 120 3s
· rastrells de fusta de pi de 60x40mm
· aïilament tèrmic de llana de roca de
60mm de gruix
· membrana paravent tipus Tyvek
· tauler contraxapat de fusta Wisa Spruce
de 20mm de gruix. solapament del tauler
en les trobades amb les fusteries de
les caixes

paviment espai comú
· relliga de 30x30x30mm fixada
lateralment
· platina d'acer galvanitzat de 130mm
de cantell i 10mm de gruix cada 90cm
· platines de fixació relliga-fusta
soldades a platina transversal i
cargolades a les jàsseres de fusta de
façana

barana
· passamà de secció T a base de platina de
50x5mm d'acer galvanitzat i platina de
20x5mm amb perforacions cada 60cm
· perfil inferior en L a base de platines de
50x5mm i 100x5mm d'acer galvanitzat
· cables verticals d'acer trenat tensats cada
60cm amb cargol sense fi
· malla de simple torsió fixada a cables tensors

reforç sortint de façana
· paviment a base de relliga metàl·lica de 30x30x30mm
· forjat de formigó de 12cm connectat a biguetes existents
· connectors jàssera-forjat d'acer massís col·locats cada
15cm
· mur de formigó de 20cm de cantell i 65 cm d'alçada amb
reforç d'armadura com a jàssera
· dintell de formigó armat de 20x27cm, connectat amb
connectors i capa de compressió a l'estructura existent
· impermeabilització a base de xapa de zinc col·locada
sobre tauler de fusta, rastrells i aïllament

*secció transversal C  e.1/50
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