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  1. Remat de xapa plegada d'acer inoxidable 1,5mm.
  2. Subestructura de tubs d'acer galvanitzat 80.3
  3. Perfil omega per a subjecció de panells clavat amb 
      claus d'acer galvanitzat de 30mm.a subestructura.
  4. Tauler contraxapat ignífug WISA FLAM amb 1mm de junta
  5. Sòcol de contrachapat encolat a peça inferior
  6. Remat metàl.lic del forjat
  7. Jàssera principal tipus IPN-360
  8. Perfil en T de remat
  9. Full batent vidre Antelio (Climalit i stadip)
10. Fusteria d'alumini pintat amb ruptura de pont tèrmic
11. Full fixe vidre Antelio (Climalit i stadip)
12. Solera formigó 100mm.
      Formigó pobre 50mm.
      Làmina de polietilè
      Graves 
13. Llistons de fusta de 70 x 50mm.
14. Parquet 30mm
15. Paviment de linòleum gris clar
16. Sistema de Solera Seca Knauf
      dos capes de cartro guix 25mm.
      30 mm. poliestirè extruit
17. 65mm. morter incorpora tubs calefactors (terra radiant) 
18. Forjat col.laborant amb xapa galvanitzada 1mm.
      amb embuticions tipus PL-76/ 383
19. Jàssera secundària tipus IPN-280
20. Perfil secundari cel ras
21. Perfil primari cel ras
22. Plaques Knauf perforades amb fibra de vidre
23. Downlight empotrat al sostre 
24. Tira de placa Knauf RF
25. Perfil 23x13
26. Fibra mineral integrada als montants
27. Doble placa Knauf cargolada a montants 
      amb cargols TN 3,5 x 25
28. Montants Knauf
29. Fixació Knauf
30. Sòcol de contraxapat cargolat a plaques Knauf
31. Pletina d'ancoratge de pilar metàl.lic 2 UPN-260
32. Cargols tipus T
33. Sabata de fonamentació 1,20x1,20x0,60
34. Formigó pobre
35. Cortina de teixit ignífug revestit amb resina de PVC
      insoluble.
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Procés de montatge Conceptes Previs
1. En primer lloc s'executaràn els fonaments i les biguetes centradores, sobre els que es disposarà l'esquelet estructural
    soldat in situ amb les respectives creus de Sant Andreu.
    Després es disposara sobre les bigues el forjat col.laborant i es realitzarà la solera al nivell corresponent.

2. El seguent pas serà la disposició de la subestructura per als panells Wisa soldada a l'esquelet estructural.
    En la cara interior es disposaran els perfils tipus Knauf cargolats a l'estructura amb les respectives plaques de cartro-guix.

3. Per últim es disposaràn els paviments sobre la solera i el forjat amb les seves respectives capes

La construcció de les caixes interiors es conceb en sec ja que l'execució d'aquest tipus constructiu es més 
respectuós amb l'interior de la fàbrica .
Per a l'interior de les  caixes es busca un acabat de color clar per donar lluminositat i un efecte d'espai ampli. 
Desde l'exterior es conceben com caixes de fusta amb aspecte càlid.

Els tancaments verticals estan resolts amb sistema Knauf a l'interior i per un contraxapat de fusta de bedoll a la capa exterior, que part de proporcionar una calidesa interior 
equilibra les fluctuacions de temperatura i humetat de l'aire.
L'aillament acústic s'aconsegueix per la diferencia de pes i gruix dels tancaments interiors i exteriors a més de la fibra de vidre incorporada als montants Knauf.

Els tancaments horitzontals es resolen amb una solera seca Knauf sobre el forjat colaborant que juntament amb el paviment de linòleum proporcionen un aillament acústic d'impacte.
La part superior es resol amb un cel-ras amb plaques perforades que produiràn una absorció acústica que disminuirà el temps de reverberació.
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