
maximizing the social contact
centre comercial i cultural a la cantera de la muntanya del castell de Dénia

pfc G-08 laia mulet gayà
escola tècnica superior d’arquitectura del vallès

introducció anàlisis lloc concepte arquitectura construcció estructura instal.lacions

detalls constructius
1:2024

1_   remat de coberta amb xapa de zinc plegada i treca-gotes
2_   tarima per a exteriors Exter-park@ col•locada amb Clip PM metàl•lic. 
3_   xapa de zinc plegada
4_   rastrell de fusta de pi (30x65mm) per a l’anclatge de la tarima de fusta.
5_   barana d’acer galvanitzat pintada de blanc.
6_   llosa Filtrón tipus R-7 amb 3cm d’aïllament
7_   llosa Filtrón tipus R-9 amb 5cm d’aïllament
8_   suport graduable de pvc
9_   aigua (coberta aljub)
10_ Rehnofol CG
11_ Feltemper 300
12_ capa de regularització amb morter de ciment
13_ formigó de pendents
14_ forjat de formigó amb xapa col.laborant d’acer galvanitzat pintada
15_ peça de fusta de remat
16_ congreny en formigó armat de remat de coberta
17_ totxana ceràmica
18_ junta de morter
19_ làmina impermeable gore-tex
20_ perfil en L d’acer
21_ muntants de fusta de suport per a l’acabat de façana
22_ IPE-450
23_ placa de cartró-guix Knauf
24_ aïllament de polietilè extrudit (6cm)
25_ tauler de fusta OSB
26_ estructura horitzontal de fusta de la façana (60x50mm)
27_ llistonets de fusta de pi tractada a l’auto-clau (acabat de façana)
28_ estructura de suport del cel-ras de fusta exterior
29_ IPE-300
30_ làmina de polietilè
31_ morter 4’5mm

32_ paviment autonivellant de resina
33_ roda-peus de fusta
34_ cel-ras de cartró guix ancorats a estructura d’acer galvanitzat.
35_ llumenària orientable penjada d’un carril electrificat
36_ paviment de pedra natural
37_ capa de sorra
38_ remat de fusta amb goteró
39_ rastrell de fusta horitzontal (30x70mm)
40_ llosa massissa de formigó armat
41_ estrat orgànic de 10cm amb vegetació autòctona
42_ Feltemper 300 que alimenta d’humitat l’estrat orgànic
43_ xapa d’acer doblegada per a l’encontre entre els diferents acabats
44_ rastrell de fusta horitzontal (50x40mm)
45_ encadellat de lames vertical de fusta de pi sense tractar 
46_ estructura horitzontal de fusta de la façana (145x40mm)
47_ aïllament de polietilè extrudit (5cm)
48_ doble cartró-guix Knauf d’acabament interior
49_ dintell horitzontal de fusta de pi amb goteró
50_ doble vidre tèrmic (8+20+8mm)
51_ HEB-28 pintat amb pintura ignifuga. 
52_ peça de fusta de remat de l’envà
53_ perfil de suport del cartró-guix
54_ marc de fusta de pi
55_ rastrells de fusta verticals de suport de l’acabat de façana
56_ muntants de l’estructura de façana (60x60mm) cada 60cm
57_ perfil rectangular d’alumini de suport de la porta corredera d’entrada
58_ fusteria d’alumini de la porta corredera automàtica
59_ peça de fusta de remat
60_ muntants de l’estructura de façana (40x145mm) cada 60cm
61_ perfil en U de suport del vidre
62_ aïllament tèrmic amorf d’escuma de poliuretà
63_ IPE-300 de triangulació de l’estructura per suportar pont

seccions en alçat i planta de la façana sud

seccions en alçat i planta de la façana nord


