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1. Muntant de façana vidrada. Tub d'alumini amb 
reforç interior de xapa d'acer de 4 mm.

2. Fusteria exterior d'alumini
3. Vidre templat tèrmic 8+16+8
4. Passamà d'acer inoxidable tubular ∅ 5cm.
5. Muntant de barana d'acer inoxidable
6. Tensor metàl·lic 
7. Platina d'acer de suport de la barana collat al 

paviment amb cargols autorroscants
8. Tarima de fusta machiembrada per exteriors
9. Rastrells de fusta per exteriors
10. Suports regulables d'acer
11. Lamina asfàltica formant barrera 

impermeable
12. Formigó alleugerit de pendents
13. Aïllament tèrmic
14. Forjat bidireccional alleugerit de formigó 

armat tipus "cobiax"
15. Xapa metàl·lica de remat de façana
16. Anclatge metàl·lic del fals sostre
17. Fals sostre de cartró guix
18. Paviment registrable de fusta
19. Rastrells de fusta amb aïllament tèrmic
20. Suports regulables d'acer creant el paviment 

regirable
21. Lamina impermeable
22. Solera formada per 15 cm. De formigó + 15 

cm de grava
23. Xapa doblegada de remat de coure tractada 

al verd
24. Perfil d'acer per evitar filtracions
25. Perfil d'acer de suport de les safates de la 

coberta.
26. Caneló de coure tractat al verd
27. Safata de "BEMO SYSTEM" de xapa al coure 

tractada al verd
28. Clip de fixació de les xapes de coberta del 

sistema "BEMO"
29. Cambra d'aire 
30. Aïllament tèrmic
31. Barrera de vapor
32. Aïllament acústic "THERMOSON"
33. Membrana ressonant 
34. Vel protector
35. Pannell sàndwich tipus "trilatte" o similar 

format per una capa aïllament tèrmic entre 
dues capes de fusta.

36. Peça d'acer de suport de la coberta fixada a 
les biguetes de fusta amb cargols 
autoroscants, formada per un perfil tubular 
soldat amb una platina rectangular sobre una 
platina corbada

37. Bigueta circular de fusta laminada encolada 
de pi nòrdic de ∅40 cm.

38. Connector d'acer ocult d'anclatge per les 
biguetes

39. Arc de fusta laminada encolada de pi nòrdic
40. Lames connectables d'alumini extrusionat 

SG-215
41. Passarel·la de relliga d'acer sobre estructura 

de perfils metàl·lics.
42. Perfil d'acer extrusionat
43. Perfil d'acer "L" de suport de la passarel·la
44. Perfil d'acer UPN
45. Tabic de cartró guix per exemple de pladur 

soportant per estructura metàl·lica amb una 
capa d'aïllament tèrmic

46. Pilar de formigó armat
47. Unió articulada d'acer entre l'estructura 

coberta i la fonamentació.
48. Placa d'ancoratge d'acer 
49. Làmina de neoprè
50. Sabata de fonamentació
51. Sabata de fonamentació
52. Lames orientables d'alumini  
53. "Vierteaguas" d'alumini
54. Caneló de coure tractat al verd
55. Perfil "U" d'acer collat a l'arc amb cargols 

d'acer 
56. Tensor d'acer suport de les passarel·les
57. Fusteria exterior d'alumini amb accionament 

remot
58. Ancoratge metàl·lic ocult dels montants de 

fusta de l'arc
59. Estructura d'alumini de suport de les lames 

amb aïllament tèrmic i acabat amb una xapa 
de coure tractat al verd

60. Acabat de graves de riu rentades de 10 mm. 
de guix mínim.

61. Safata metàl·lica "STABOX"
62. Tabic de pladur amb doble capa d'aïllament 

acústic i cambra d'aire
63. Fals sostre amb plaques reflectants
64. Persiana d'elements concaus reflectors de la 

llum
65. Paviment de gres porcelànic
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S'han dissenyat alguns sistemes per tal que l'edifici funcioni correctament amb llum natural: 
1.- Façanes vidriades ( Detalls A i B).
2.- Lluernaris en la coberta amb lames regulables que permeten obrir i tancar segons les 
necessitats de llum. (Detalls C, D, E i F).
3.- Sistema de reflectors per tal que el passadís del voltant de la sala principal també tingui 
llum natural. (Detall G).


