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banyador de terra/sostre empotrat al
trasdosssat de cartró guix, iguzzini model
astra quadrat 3730, 300x75mm h
300mm

banyador de sostre empotrat al
trasdosssat de cartró guix del bany,
iguzzini model lineup wall-washer,
180mmx1198mm

luminària orientable empotrada al fals
sostre de cartró guix del bany, iguzzini
model ,pixel plus medium 4279 de
136mm de diàmetre
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luminària orientable empotrada al fals
sostre de cartró guix del bany, iguzzini
model ,pixel plus medium 4279 de
140mm x 40mm, 1700mm
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IL.LUMINACIÓ DE LES HABITACIONS E1/100

La il·luminació interior artificial de l'edifici, es basa
bàsicament en il·luminar els sostres amb llum
permanent i il·luminar els terres amb punts de llum
que puguin ser controlables per l'usuari quan sigui

necessari.

Els passadissos s'il·luminen amb banyadors de sostre
situats sobre les capses dels banys i banaydors de

terra  situats a l'àmbit d'entrada a l'habitació.

L'habitació s'il·lumina amb llums encastats al fals
sostre dins de la capsa d'accés-bany, i banyadors de
sostre a la resta de l'habitació, que es combinen amb
endolls per a que cada usuari pugui adequar amb
làmpades independents la il·lumninació de

l'habitació.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL E 1/500

PLANTA TIPUSPLANTA BAIXA

IL·LUMINACIÓ NATURAL E 1/500

PLANTA SECCIÓ ALÇAT

1

PLANTA BAIXA PLANTA SEGONAPLANTA PRIMERA PLANTA TERCERA PLANTA QUARTA PLANTA CINQUENA

la llum natrual entra a l'edifici a través del gran pati
captador de llum.

Els dos sistemes de coordenades que configuren
l'edifici tenen una inclinació relativa de només 15º.
Això fa que, pel que fa a assolejament,  les façanes
del mateix tipus tinguin orientacions amb propietats
similars, a excepció del tram de façana de la Via
Sforza. Així, les façanes interiors tenen orientació
SE i SO, mentre que les exteriors tenen orientació
NE i NO.

Les passeres d'evacuació d'incendis tenen també
una funció de protecció solar,  permeten que la
radiació directa entri a l'hivern quan el sol va
horitzontal i aturar-lo a l'estiu per a evitar que
escalfi l'interior de l'edifici.

S'han tingut en compte els angles d'incidència
solar al llarg de l'any per tal d'ajustar les passeres i
viseres de la façana captadora de llum.

En les altres façanes es situen unes persianes
corredisses amb lames orientables, que tenen la
funció de controlar les visuals (nivell de privacitat)
ide bloquejar la llum difusa, de manera que l'usuari
ho pugui ajustar segons les seves necessitats. A la
façana de la Via Sforza també serveix de control
solar.
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