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ACS
- Aigua
calenta
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biomasa
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Pre-calentada

aigua
clima
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- retorn d'aigua

conducte
ventilació
aire extracció
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Teula aràb existent en
coberta, reutilitzada

barrera
de vapor

rastrells de fusta
massissa 50x50 mm

taulell
aglomerat
hidròfug de 19
mm de gruix

nucli aïllant de
8 cm de gruix,
amb poliestirè
extruit

Panell sandwich tipus Termochip de
10'90 cm de gruix. TPyH10-12-80-19
(tauler de fusta hidròfug +aïllament
+fibra de guix +fusta de pi ignifuga)

Paviment
flotant laminat
de roure clar,
de Pergo

làmina
hidròfuga

panell aïllant
tipus Difutec

tub radiant/ refrescant
multicapa Alb Ø 20 mm

morter de
ciment 50 mm

estreps amb ales exteriors
d'acer galvanitzat S250GD
Barra roscada amb resina

Arrebossat amb morter hidròfug

Revestiment de pedra amb morter de ciment

Panell Coverpanel Cp/Yp compost ;
   Aïllament de poliestirè extrudit
   Taulell de partícules de ciment

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

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

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

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

protecció de 25
cm en base
portes per
cadira de rodes

paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

acabat pintat amb
pintura plàstica mate

tauler de densitat mitjana lacat
amb acabat satinat blanc

porta doble corredera
per flexibilitzar habtacions
blanc satinat

posa equipatges

tauler de densitat mitjana lacat
amb acabat satinat blanc

posa equipatges

porta doble corredera
per flexibilitzar habtacions
blanc satinat

Aplic Pinza

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

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

Forjat colaborant e=15 cm (7 cm
xapa grecada 1mm de gruix + 8
cm de formigó armat

Armadura Ø 12 mm
en xapa grecada

Malla electrosoldada
15 x 15 cm Ø 12 mm

Formigó cel·lular de
pendents

Geotèxtil Làmina
impermeabilitzant

Aïllament poliestirè
extrudit rígid de 6 cm

Geotèxtil Acabat amb graves

Perfil en L soldat a la
platina d'ancoratge

Ancoratges amb barra
roscada amb resina

Taconat entre mur de pedra
i platina amb morter d'alta
resistència sense retracció

Paviment de fusta encolat al
suport amb dibuix antilliscant

Esglaó de perfils tubulars
rectangulars soldat a les bigues
pels extrems

Perfil tubular rectangular de
suport en replans

Perfil UPN - 220 soldat
als pilars portants

Làmina d'EPDM d'absorció

Perfil tubular
220x100 mm

Placa d'ancoratge
400 x 500 x 15 mm

Pilars de Perfil tubular 15 x 15 e = 50 mm

Aïllament interior entre pilars metàl·lics
de 6'5 cm de gruix rígid poliestirè
extrudit

Xapa d'acer corten de 6 mm de gruix
amb esgrafiat simulant mur de pedra

Xapa d'acer corten de 6 mm
de gruix llisa

Subestructura suport planxes
d'acer corten, 2 cm de gruix

Aïllament interior de 4'5 cm de gruix
rígid poliestirè extrudit amb taulell de
partícules de ciment de 1'5 cm

Passamà tubular d'acer corten
seguint el desenvolupament
del revestiment

Xapa d'acer corten
de 6 mm de gruix llisa

Subestructura suport planxes
d'acer corten, 2 cm de gruix

Aïllament interior de 4'5 cm de gruix rígid poliestirè
extrudit amb taulell de partícules de ciment de 1'5 cm

Fusteria tipus TECHNAL GXI SHAPIR amb Doble
vidre climalit amb cambra d'aire 4+12+4 mm

Pilars de Perfil tubular 15 x 15 e = 50 mm

I·luminació de leds en interior façana amb projeccions en planxa d'acer cortenXapa d'acer corten de 6 mm de gruix
amb esgrafiat simulant mur de pedra

Marc en les obertures de xapa blanca lacada

Xapa d'acer corten
de 6 mm de gruix llisa

Subestructura suport planxes
d'acer corten, 2 cm de gruix

Aïllament interior de 4'5 cm de gruix rígid poliestirè
extrudit amb taulell de partícules de ciment de 1'5 cm

Pilars de Perfil tubular 15 x 15 e = 50 mm

Aïllament interior entre pilars metàl·lics de 6'5 cm de
gruix rígid poliestirè extrudit

I·luminació de leds en interior façana amb projeccions en planxa d'acer cortenXapa d'acer corten de 6 mm de gruix
amb esgrafiat simulant mur de pedra
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