
ACS
- Aigua
calenta
provinent
caldera
biomasa
- Aigua Pre-
calentada

aigua
clima
- aigua
calenta
procedent de
la caldera
- retorn
d'aigua
- aigua freda
procedent
Refredadora
- retorn
d'aigua

AFS
- aigua
calenta
procedent
de la
caldera
- retorn
d'aigua
- aigua
freda
procedent
Refredadora
- retorn
d'aigua

Downlight
de sostre
orbital

sistema d'extracció
comuna

Fan Coilconducte d'impulsió d'aire
conducte ventilació
aire impulsió

conducte
ventilació aire
d'extracció

lluminaria
suspesa
Polinnia

Tolomeo
Parette

Sofà blanc de tres
peces model Fargo,
de BoConcept

butaca
blanca Fly

Monocomandament
serie k7 per
pica de cuina,
de Grohe

Pica de cuina
Fragranite Blanc
polar, sèrie Basis,
de Franke

Monocomandament
sèrie Essence
single per pica
de lavado, de
Grohe

Pulsador Geberit de
doble volum de
descàrrega per
cisterna empotrada
de 8 cm

Mirall de 5 mm de gruix, amb
cantells polits i sistema antibaf

Pica de lavabo suspesa de resina sòlida
mate, The Collection

Inodor suspès
sèrie Fusion, de
Fajovisionline

Porta corredera
interior oculta en
tabic de cartró guix,
de fusta de roure
emblanquinat

Porta d'accès
habitacions de 50 mm
de gruix, composada
amb aglomerat
massís central de 40
mm, 4 cantells amb
fusta massisa i chapa
de 5 mm de MDF.
Acabat lacat blanc.

protecció de 25 cm en base
portes per cadira de rodes

Porta
corredera de
fusta de roure
emblanquinat

Porta corredera
de fusta de roure
emblanquinat

protecció de 25 cm
en base portes per
cadira de rodes

Paviment bany antideslliçant model Deep
light Grey de 59x59 cm, de Porcelonsa

Revestiment interior vertical mosaic
Elite Even Bangalore de 3,5x3,5 cm,
de Porcelanosa

acabat pintat
amb pintura
plàstica mate

balconera practicable
de llibret de fusta de
roure natural laminada
amb doble
envidrament fusteria abatible de

fusta de roure natural
laminada taula-vidre

cortina tipus screen en
fusteria de balconera
practicable per
matitzar la llum al
interior dels espais

marc d'acer corten
de 2 cm de gruix per
emmarcar els forats
de les obertures

barana de
protecció d'acer
corten de 2 cm de
gruix

portecció
solar de
porticons
d'acer
corten

fusteria
corredera de
fusta de roure
natural
laminada amb
doble
envidriament

estructura de suport
fusteria abatible
mitjançant perfils
tubulars

mur de pedra amb morter de calç

revestiment de pedra amb morter de ciment

panell Coverpanel Cp/Yp compost ;
   aïllament de poliestirè extrudit
   taulell de partícules de ciment

T2 (placa cartró guix
3x12'5 + 70LR + 3x12'5 WA)

Downlight
de sostre
orbital

sistema d'extracció comuna
conducte ventilació
aire extracció

conducte
ventilació
aire impulsió

reixa lineal
impulsió

reixa lineal
retorn

lluminaria
suspesa
Polinnia

lluminaria
suspesa
Polinnia

Tolomeo
Parette

butaca
blanca
Flycadira

blanca
Curve

Tolomeo
Mega de peu

IPE 300

Perns tipus Tecnaria Ø 16 mm
i 100 mm de longitud

Doble capa de maó pla

Reblert del sinus amb
arlita en sec

Capa de formigó H25 de
10 cm de gruix

Aïllament de poliestirè
expandit 8 cm de gruix

Taula sala de fusta model
Duo, de GamaDecor

Llit de 1'80 x 1'90 metres amb
matalàs Opalin, de Hästens

Coixins Eco-Soft col·lecció Eco a
escollir, de Hästens

Tauleta de nit
de fusta model
Globals Ingle,
de BoConcept

Campana crystal FCR
905 Bk Xs d'acer
inoxidable de Franke

Placa de cocció independent d'acer
inoxidable, sèrie Planar, de Franke

Rentaplats
compacte
obertura lateral
serie Sk75m53,
de Siemens

Monocomandament
serie k7 per pica
de cuina, de
Grohe

Pica de cuina
Fragranite Blanc
polar, sèrie Basis,
de Franke

Porta corredera
de fusta de roure
emblanquinat

Fals sostre de cartró-guix
amb perfileria oculta i
llana de roca

paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

tauler de densitat
mitjana lacat amb
acabat satinat blanc

Porta corredera de
fusta de roure
emblanquinat

linia de leds sobre
capçal del llitacabat pintat amb

pintura plàstica mate

acabat pintat amb
pintura plàstica mate

acabat pintat amb
pintura plàstica mate

T4 (placa cartró guix
2x12'5 + 46LR + Xapa
Acer + 46LR + 2x12'5) T4 (placa cartró guix

2x12'5 + 46LR + Xapa
Acer + 46LR + 2x12'5)
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Alçat detall 2 ; unitat apartament tipus

Alçat detall 1 ; unitat apartament tipus
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