
TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL

PLANTA BAIXA  e:1/300
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Zona de pas i events

Comerç / restaurant

Patis

Activitat/ show rooms Viver d'empresses, despatxos lloguer

Espai central /  pas Sala actes exetriors

Plaça pública

Serveis

auditori, sala petita,
hall propi i petit bar

LLEGENDA DE PROGRAMA

ESQUEMES DE PROGRAMA   P.SEGONA  e:1/900
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A la planta segona (una cota de tall de 10 m. aproximadament)  la nau principal, el
cos A, està a la seva part baixa (el primer tram) a nivell de coberta, i l'altr part encara
té major alçada. el cos B i B� també està es veuen ja en projecció les bigues de coberta.
El cos C ja no es secciona i el D també està a nivell coberta.

L�estat de conservació a la cota aproximada de la segona planta es refereix bàsicament a la
coberta de l�edifici. El tractament de la coberta segueix el mateix criteri de conservació que
la resta de l�edifici: es conserven les bigues (els pòrtics sencers de fet) i no els tancaments.

Vista interior des de la primera plataforma elevada (P. Primera).

1. Vista de l'edifici desde la plaça.
S'aprecia el volum que cobreix una
part de la plaça i conté el restaurant
i la terrassa.
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2. Vista aerea del conjunt, veient la
zona de viver d'empreses tècniques,
tant el volum de PB+2 com el de PB
i pati.
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3. Vista des de l�entrada. Es veu com
el volum de l�auditori ens marca l�accés
al complex i ens va reduït l�alçada de
sostre.

4. Vista des de la plaça de la façana nord-
est i el volum aixecat del restaurant .

5. Vista de l�edifici seccionat sense el
volum de l�auditori ni les cobertes, on
s�aprecien els tres nivells que configuren
la nau central, el de carrer (comerç), el
de primera planta (distribució a les aules)
i el de segona planta (restaurant).
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TRANSFORMACIONS

PLANTA EXISTENT  e:1/700 ESTAT DE CONSERVACIÓ  e:1/700


