
re
st

au
ra

nt
re

st
au

ra
nt

re
st

au
ra

nt

RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS A MILÀ

LINARES, LOPEZ-REY, STEEGMANN, ALONSO DE MEDINA
PFC_ETSAB

ABRIL 08
MIQUEL MAYOR CANELA

1. zones d'estar
Cadires de formigó
armat negre pulit i
hidrofugat, anclat amb
cargols, ESCOFET

2. Bancs de formigó
armat gris decapat i
hidrofugat recolzat
sense anclatge,
ESCOFET

LLEGENDA DE PAVIMENTS

3.ZONES DE TRANSITAR
paviment de llosa vulcano
40x60x7cm, BREINCO

4. ZONES DE PASSEIG
paviment de llosa vulcano
20x40x7cm, BREINCO

 ZONES D'ESTAR
paviment de llosa vulcano
20x40x7cm, BREINCO
amb
5. separadors de fusta
biodegradable
6.  4cm de junta amb un
50% de terra de cultiu
amb textura arenosa amb
un contingut mínim del 3%
de matèria orgànica
7. sobre subase

LLEGENDA D'IL·LUMINACIÓ

DETALL 1. PLANTA  E1/25 DETALL 3. SECCIÓ 1/25

L'espai públic respon a una necessitat tant de
ciutat com de barri i de projecte.
Aquest espai públic ha de respondre a les
necessitats dels diferents usuaris que tindrà per
la seva localització:

_ Estudiants de la residència universitària
_ Estidiants de la universitat
_ Veïns
_ Treballadors oficines
_ Visitants Hospital
_Transitants

Aquests usuaris generen una sèrie d'activitats:
_Estar
_Espera
_Esbarjo
_joc
_lectura/descans
_zona de pas
_ menjar

Per les quals es requereixen diferents tipus
d'espais:
_pavimentats
_gespa
_bancs individuals
_zones col·lectives d'estar

8. Lluminària Multy Woody,
IGUZZINI amb 3 focus orientables
que genera llum que il·lumina els
espais sense generar llum
directa.

10. Lluminària exterior encastada
de llum indirecta square 7127,
IGUZZINI. D'alumini amb tapa de
policarbonat.
300x300x96mmm

9. Lluminària exterior de llum
indirecta pencil, IGUZZINI.
D'alumini amb tapa de
policarbonat.
72x200x600mm i
72x200x1250mm

PLANTA

Esquema de la vegetació existent que es manté. Adaptació de l'espai públic en la
organització dels espais a partir d'aquesta.
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SECCIÓ E 1/75

LLEGENDA MOBILIARI URBÀ
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DETALL 2

Vegetació existent Vegetació nova

SECCIÓ

PLANTA
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DETALLS ESPAI PÚBLIC


