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1_banc realitzat amb doble xapa d’acer  
inoxidable de 1mm, ancorada sobre bloc de 
formigó armat amb rastrells metàl·lics

2_terra vegetal

3_lluminària d’al·lumini encastada en bloc de 
formigó armat

4_làmina impermebilitzant

5_capa antipunxonament

6_capa de compressió de formigó armat sobre 
xapa grecada

7_ipn 450

8_ipn 300

9_aïllament tèrmic autoprotegit

10_ canaló de secció rectangular de coure

11_xapa d’acer inoxidable perforada de 1mm de 
gruix

12_barana conformada per una doble capa de 
xapa d’acer inoxidable perforada, 
Subjectada al cantell del forjat mitjançant perfils 
tancats d’acer

13_lluminària d’al·lumini amagada dins la doble 
xapa perforada

14_perfil d’acer de perfil tancat, ancorat al 
cantell del forjat

15_doble capa de llossa ‘filtrón’

16_soports del sistema intemper de coberta 
aljub

17_dipòsit d’aigua

18_llossa de formigó armat de 45cm

19_xapa perforada d’acer inoxidable de 1mm,  
en funció de fals sostre, subjectada al forjat 
superior

20_lluminària d’al·lumini, amagada dins la doble 
capa de xapa perforada

21_vidriera corredera

22_perfil guia de la porta de vidre

23_capa de formigó pulit amb additius de color 
vermell

24_membrana impermeabilitzant sobre 
imprimació bituminosa

25_capa de morter anivellant

26_paviment de plaques de formigó col·locat 
sobre capa de morter

27_canaló de recollida d’aigües

28_membrana impermeabilitzant sobre 
imprimació bituminosa

29_capa de morter

30_porexpan, o material plàstic similar per a 
protecció del canaló i del baixant

31_biga plana de 150x60cm

32_doble acristallament

33_capa de tera  vegetal

34_llossa ‘filtrón’

35_feltre absorbent

36_forjat col·laborant de formigó sobre xapa 
gracada

37_ipn 200

38_llossa de formigó armat de 45cm

39_lluminària puntual amagada dins fals sostre 
de xapa perforada
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