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  1. Teula àrab existent
  2. Tauler Thermochip TFF 20-10-16
  3. Corretja existent
  4. Encavallada "de cuchillo" existent
  5. Canaló de zinc e=2mm.
  6. Matxó d'obra de fabrica exxistent
  7. Fusteria d'alumini pintat amb ruptura 
      de pont tèrmic
  8. Full de vidre climalit 6+8+6 batent
  9. Remat metàl.lic del forjat
10. Perfil laminat HEB-140
11. Pletina ancorada a matxó existent
12. Full vidre Antelio (Climalit i stadip)
13. Parquet 30mm.
14. Llistons de fusta de 70 x 50mm.
15. Solera formigó 100mm.
      Formigó pobre 50mm.
      Làmina de polietilè
      Graves 
16. Grava
      Morter de protecció
      Geotextil
      Doble capa asfàltica
      Geotextil
      Formigó de pendents  
      Poliestirè extruit encadellat
17. Capa de compressió 5 cm.
      Plaques alveolars 16 cm. 
18. Perfil princpal cel ras
19. Perfil secundari cel ras
20. Plaques Knauf perforades amb fibra 
      de vidre
21. Emparedat directe de cartró-guix
22. Mur de totxana
23. Façana ventil.lada
      Travertí subjectat per conectors cargolats 
      a una subestructura d'acer galvanitzat
      Panell autoportant Acerlor e=70mm. 
      galvanitzat a ambdues cares  

24. Cèrcol perimetral
25. Terratzo sobre capa de morter      
26. Revoltó
27. Capa de compressió amb mallazo
28. Negatius
29. Gelosia semibigueta
30. Sabatilla
31. Perfil en L per supor de plaques 
32. Rigiditzador
33. Pletina ancorada a cèrcol
34. Jàssera de cantell de 40cm x 250cm.
35. Arrebossat i pintat
36. Peça de remar suportada per perfils L
37. Cèrcol metàl.lic 2 UPN 240
38. Perfil tipus L per remat del forjat
39. Lames fixes per a caixa de persiana
40. Trampilla per a registre de caixa de persiana
41. Persiana projectable de lames de bedoll amb
      perfileria d'alumini lacat
42. L 80.40.5 com a suport de la fusteria de persiana
43. Barana d'acer inoxidable mate
44. Mènsula de xapa d'acer anclada al cèrcol
45. Escopidor de chapa galvanitzada de 2mm. amb placa 
      de poliuretà extruit com amortiguador acústic
46. Subestructura de tub galvanitzat 40.4
47. Taulons de fusta de 3cm amb junta oberta
48. Tub d'acer galvanitzat
49. Tarima de fusta de bedoll
      Làmina protectora de polietilè
      Morter de anivellació
50. Poliestirè extruit
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Detalls Cos ExteriorP19

La construcció del cos exterior és basicament humida, tant per l'economia del sistema 
constructiu (donades les dimensions del cos exterior) com per la compatibilitat amb les 
activitats que alberga que demanen més aquest tipus constructiu.
En la part de l'edifici on l'estructura és de formigó in situ es resol el forjat unidireccional 
a base de biguetes pretensades. En canvi quan l'estructura esdevè metàl.lica per les 
seves sol.licitacions tensionals  s'opta per un forjat a base de plaques de formigó 
prefabricat alveolar ja que això ens estalviara l'encofrat o apuntalament que demanen 
altres sistemes constructius.
 

Tant la façana nord com el remat de la façana sud estàn resolts amb una façana 
ventil.lada pel bon resultat de control higrotèrmic que proporciona, ja que manté 
el tancament calent a l'hivern i  i a l'estiu refresca el tancament exterior a causa de la 
seva ventilació permanent.
Les estances que contenen un balconet estàn resoltes amb una persiana de tambor 
projectable que permet donar privacitat i ventil.lació a la vegada, com les tradicionals 
persianes venecianes. El reste de moduls que contenen serveis es resolen
amb una façana tradicional amb acabat pintat.


